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PANKINVAIHTO  HELPOSTI  WHATSAPPIN  AVULLA  
  
Helsinkiläinen  FinTech-startup  BankItOn  ja  Nooa  Säästöpankki  aloittavat  täysin  uudenlaisen  
WhatsApp-palvelun  testaamisen  pääkaupunkiseudulla.    
  
”Uuden  Talousvahti-palvelun  avulla  asiakas  voi  ryhtyä  pankinvaihtoon  helposti  ja  vaivattomasti  
WhatsApp:issa.  Palvelu  lanseerataan  11.–12.11.2015  järjestettävän  Slush-tapahtuman  alla  ja  palvelun  saa  
käyttöön  lisäämällä  numeromme  046  65  26  128  yhteystiedoksi”,  BankItOnin  toimitusjohtaja  Perttu  Kröger  
kertoo.  
  
“Me  Nooa  Säästöpankissa  haluamme  tehdä  pankkiasioinnista  mahdollisimman  mutkatonta.  Mielestämme  on  
tärkeää,  että  asiakas  saa  valita  hänelle  sopivimman  asiointitavan  ensimetreistä  lähtien.  Näemme,  että  tässä  
on  yksi  kokeilemisen  arvoinen  toimintatapa”,  Nooa  Säästöpankin  liiketoimintajohtaja  Teemu  Kokko  toteaa.    
  
Lanseerausvaiheessa  pankkia  vaihtavat  saavat  erityisetuja.  Siitä  mitä  tämä  käytännössä  tarkoittaa  on  
toimitusjohtaja  Kröger  kovin  salaperäinen:  ”Sanotaanko  näin,  että  kokeilemalla  selviää  parhaiten.”  
  
Jatkoa  seuraa  lähiaikoina  

Alkava  yhteistyöpilotti  saa  pian  myös  jatkoa  kun  BankItOn  kehittää  palveluaan  eteenpäin.  “Lähdemme  siitä,  
että  saamme  mukaan  mahdollisimman  monta  alan  toimijaa,  joiden  kanssa  yhdessä  rakennamme  kuluttajille  
mahdollisimman  helppokäyttöisiä  palveluita”,  Kröger  kertoo.    
  
Toistaiseksi  FinTech-alan  kehitys  on  keskittynyt  sijoituksiin  sekä  vertaislainoihin,  mutta  BankItOnin  visioissa  
kiiltää  aito  tarve  auttaa  kuluttajia  ymmärtämään  raha-asioitaan  paremmin.    

“On  selvää,  että  nuoremman  sukupolven  ymmärrys  raha-asioista  on  erilainen  kuin  vanhemman,  ja  tähän  
haluamme  puuttua.  Alkuvaiheessa  testaamme  Talousvahti-palvelussa  pelkästään  pankinvaihtoa,  mutta  
myöhemmin  se  tulee  olemaan  vain  osa  suurempaa  kokonaisuutta”,  Kröger  paljastaa.  Tavoitteena  
BankItOnilla  on  rakentaa  etenkin  ”millenial”-  sukupolvelle  suunnattuja  palveluja  yhteistyössä  pankkien  
kanssa.  

Lisätiedot:  
  
BankItOn:  toimitusjohtaja  Perttu  Kröger,  puh.  0400  368  757  kroger@bankiton.com  
Nooa  Säästöpankki:  liiketoimintajohtaja  Teemu  Kokko,  puh.  040  740  6590,  teemu.kokko@saastopankki.fi    
  
  

BankItOn!  Oy  on  vuoden  2014  lopussa  perustettu  FinTech-startup.  Yrityksen  tavoitteena  on  rakentaa  
ratkaisuja  pankkialan  muutoksen  kuluttajalähtöisesti  hyödyntäen  teknologian  tuomia  mahdollisuuksia.  
  
Nooa  Säästöpankki  on  rehti  ja  ketterä  pankki  pääkaupunkiseutulaisille.  Pankki  keskittyy  perheiden  ja  
pienyrittäjien  palvelemiseen.  Nooa  Säästöpankilla  on  kahdeksan  konttoria  Helsingissä  (2),  Espoossa  (2),  
Vantaalla(2),  Järvenpäässä  ja  Keravalla.  Lisäksi  asiakkaita  palvellaan  Helsingin  ydinkeskustan  
Sijoitusyksikössä,  jossa  työskentelee  pankin  johto  sekä  erityisasiantuntijoita.  Henkilökuntaa  on  76.  Pankin  
toimitusjohtajana  toimii  Tommi  Rytkönen.  
  
  
  


