
 

 

 
FINANSSITEKNOLOGIAN JA MOBIILILUOTTOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ 
 
Vuonna 2005 perustettu Ferratum Oyj on kansainvälinen finanssiteknologian edelläkävijä, joka tarjoaa 
kuluttajille ja pk-yrityksille mobiileja pankkipalveluita nopeasti, helposti ja luotettavasti. Ferratum on 
kasvanut kannattavasti  23  markkinalle Euroopassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa, Kanadassa ja 
Meksikossa yhtiön perustajan Jorma Jokelan johdolla. Konsernilla on 3,9 miljoonaa rekisteröitynyttä 
asiakasta, joista 1,3 miljoonalle asiakkaalle on myönnetty luotto vähintään kerran. Ferratum Oyj on listattu 
Frankfurtin pörssin päälistalla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Ferratum Oyj:n tytäryhtiö 
FerratumBank plc on käynnistänyt  mobiilipankkipalvelun Ruotsissa kesäkuun alussa. 
 
 
Johtava mobiilipankkipalvelu vallankumouksellisilla ominaisuuksilla 
 
FerratumBankin tilinavaus tapahtuu täysin mobiilisti viidessä minuutissa.  Asiakkaat voivat avata käyttötilin 
peräti 14 eri valuutassa ja siirtää rahaa tilien välillä reaaliaikaisesti. Yhtiön pankkikortti veloittaa tiliä 
kulloisenkin maan valuutassa, milloin matkustavat asiakkaat välttyvät pankkien ja luottokorttiyhtiöiden 
perimiltä valuutanvaihtopalkkioilta. FerratumBank tarjoaa monipuolisia mobiililainatuotteita sekä lisäksi 
määräaikaistalletuksia parhaimmillaan 1,25 prosentin korolla. Palvelu lanseerataan Euroopan maihin 
vuoden 2016 kuluessa, milloin FerratumBankin asiakkaat voivat tehdä realiaikaisia tilisiirtoja Euroopan 
talousalueen (ETA) jäsenmaiden välillä. 
 
Ferratum Oyj:n tytäryhtiöllä FerratumBank plc:lla on pankkitoimilupa EU:n alueella, mikä mahdollistaa 
yhtiölle laaja-alaisen pankki- ja luottoliiketoiminnan kehittämisen ETA-alueella. 
 
 
Ferratumin asiakkaat 
 
Ferratumin asiakaskunta muodostuu monipuolisesti eri väestönosien edustajista kaikilla markkinoilla. 
Tyypillinen Ferratumin asiakas on keskiluokkainen palkansaaja tai pienyrittäjä. Asiakaskuntaan kuuluu 
aktiivisia käyttäjiä kaikista ikäluokista. Miesten ja naisten välinen osuus on yhtä suuri. Ferratumin 
asiakkaista 42 prosenttia on lapsiperheitä ja 35 prosenttia yksin eläjiä. Kaksi kolmasosaa Ferratumin 
asiakkaista käy kokopäivätöissä. 
 
Ferratumin asiakkaita yhdistää tarve saada rahoitusta nopeasti ja joustavasti. Ferratumin rahoitustuotteita 
käytetään pääsääntöisesti laskujen maksamiseen (39 prosenttia), impulssiostoksien hankintaan (36 
prosenttia), harrastuksiin (11 prosenttia), ravintoloihin (8 prosenttia), muihin luottoihin (3 prosenttia) sekä 
muihin menoihin (4 prosenttia). 
 
 
Ferratumin tuotteet ja palvelut 
 
Ferratum tarjoaa kuluttajalle nopean ja luottamuksellisen lainan. Palvelua voi käyttää verkossa ja 
mobiililaitteella, ja lainapäätös tehdään yleensä muutamassa minuutissa. Asiakkaiden on mahdollista hakea 
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luottoa 25:n ja 3000:n euron välillä. Ferratum tarjoaa myös pienyrityksille luottoja, jotka ovat laina-ajaltaan 
kuudesta kahteentoista kuukautta ja joiden maksimi lainamäärä on 50 000 euroa. 
 
Pankkisektori muuttuu nopeasti. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että mobiilipankkipalveluiden käyttö 
lisääntyy huomattavasti maailmanlaajuisen älypuhelimen käytön kasvun ja tästä seuraavan kuluttajien 
käyttäytymisen muutoksen myötä. Pitkään mobiililainauspalvelujen asiantuntijana toimineella Ferratumilla 
on erinomainen mahdollisuus vakiinnuttaa itsensä digitaalisen ajan johtavana mobiilipankkina. 
 
Ferratumin strategia keskittyy kestävän tuotevalikoiman kehittämiseen ja pitkän aikavälin suunnitteluun. 
Strategian mukaisesti yhtiö jatkaa kannattavaa orgaanista kasvuaan laajentuen maantieteellisesti sekä 
kehittää edelleen tuote- ja palveluratkaisujaan. 
 
 
Lisätietoa yhtiöstä osoitteessa: 
 
www.ferratumgroup.com 


