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DenizBank’tan Emeklilere özel hizmetler
DenizBank, Emekli Bankacılığı ile emeklilere özel bankacılık hizmetleri
ve Emekli Bonus fırsatları sunmaya devam ediyor. Özel faizli krediler,
özel ödeme planları ve Emekli Bonus Kartı yanında Türkiye Emekliler
Derneği üyelerine özel 1000 TL’lik faizsiz kredi fırsatı da DenizBank’ta...
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin beklentilerini dikkate alan ve bu
parelelde, yenilikçi finansal çözümler sunan DenizBank; geliştirdiği Emekli Bankacılığı ile
maaşını T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu‟ndan (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) alan tüm
emeklilere yönelik birçok fırsat sunuyor. DenizBank ile Türkiye Emekliler Derneği arasında 13
Aralık 2010 tarihinde imzalanan protokolle; emekli maaşını DenizBank‟tan çekmeyi tercih eden
Türkiye Emekliler Derneği üyesi emekliler,10 ay vadeli ve faizsiz 1.000 TL‟lik ihtiyaç kredisi
kullanabiliyor.
653 bin üyesi bulunan Türkiye Emekliler Derneği ile yapılan işbirliğiyle hayata geçen kampanya
kapsamında, 100 TL taksitlerle 10 ayda geri ödemesi yapılan 1.000 TL Sıfır Faizli İhtiyaç
Kredisi emeklilerin yardımına koşuyor. DenizBank ve Türkiye Emekliler Derneği arasında
imzalanan işbirliği sözleşmesiyle hayata geçen kampanyadan tüm emekliler faydalanabilecek.
Emekli Bonus
Emeklilere özel hazırlanan ve Bonus‟un taksitli alışveriş, bonus kazanımı ve bedava alışveriş gibi
özelliklerini taşıyan DenizBank‟ın yeni kredi kartı Emekli Bonus ile emekliler; sağlık ve seyahat
harcamalarında ilave taksit yapabiliyor, daha düşük faiz oranlarından yararlanıyor, kira, aidat ve
fatura gibi düzenli ödemelerde ücret ve komisyon ödemiyorlar.
Üstelik Doğalgaz faturalarını otomatik olarak Emekli Bonus ile ödediklerinde, DenizBank fatura
tutarı üzerinden %10 indirim hediye ediyor.

“Emeklilere birçok ayrıcalık sunuyoruz”
DenizBank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, Türkiye Emekliler Derneği üyelerine
sundukları faizsiz kredi paketini şöyle değerlendirdi: “Bankacılık hizmetlerimiz ve Emekli Bonus
fırsatlarımızla sadece emeklilere özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Proje kapsamında derneğe üye
emeklilerekolayca kullanabilecekleri 1.000 TL‟lik faizsiz kredi imkânı sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Ayrıca emekli maaşını Denizbank‟tan alan emeklilere; özel Medline „Acil Sağlık
Hizmetleri Paketi‟ ile 1 yıl boyunca limitsiz ve ücretsiz sağlık hizmeti, Türkiye‟deki tüm ATM‟lerden
ücretsiz olarak bakiye sorgulama ve para çekebilme hizmeti, birikimlerine özel vadeli mevduat
faiz oranı sunuyoruz. DenizBank olarak amacımız Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler
sunarak hayatlarını daha keyifle yaşamalarını sağlamak. Bundan sonra da emekli müşterilerimizin
ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz ve beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye
çalışacağız.”
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