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DenizBank’tan kamu çalışanlarına özel
77 ay vadeli Kamu Kredisi
DenizBank’ın Kasım ayı boyunca geçerli olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, tüm
kamu çalışanlarına 50 bin TL’ ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını % 0.77’ den başlayan
faiz oranları ve 77 aya varan vadelerle dosya masrafı ödemeden karşılayabilme
olanağı sunuyor. Üstelik krediyi hemen kullanıp taksit ödemelerine Şubat ayında
başlayabilme seçeneği de kampanyayı daha cazip hale getiriyor.
Sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin beklentilerini dikkate alan ve bu paralelde
yenilikçi finansal çözümler sunan DenizBank; kamu çalışanlarına Kamu Kredisi kampanyasını
hazırladı. Türkiye’deki tüm kamu çalışanları hedeflenerek hazırlanan ve Kasım ayı boyunca
geçerli olacak “Kamu Kredisi” kampanyasının büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Kamu çalışanları ayrıcalıklı olarak konumlandı
DenizBank’ın kamu kredisi olanağından faydalanan müşterilerine sunduğu,%0.77’ den başlayan
faiz oranı ve 77 aya varan vade seçenekleri ile birlikte müşteriler, taksit yükümlülüklerini uzun
vadelere yayarak rahat rahat ödeme olanağına sahip oluyorlar. Kredinin geri ödemesinin Şubat
ayında başlayabilmesi ve dosya masrafsız oluşu kamu çalışanları için ödeme kolaylığı sağlıyor.
DenizBank’ın yılın her döneminde geçerli olan kamu müşterilerine özel ihtiyaç kredisi ürünü,
yenilikçilik anlayışının müşteri memnuniyeti hedefiyle kesiştiği bir uygulama olarak dikkat çekiyor.
“Özel faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kamu müşterilerimizin yanında
olmayı hedefliyoruz”
Konu ile ilgili açıklama yapan DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan
Ertürk, hizmet sundukları kitlelerin hayatını kolaylaştırmak için sürekli daha yenilikçi düşünmeye
odaklandıklarını ve müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üzerinde çalıştıklarını
kaydetti. Ertürk, “DenizBank olarak çeşitli meslek gruplarına avantajlı ürün paketleri geliştirmeye
devam ediyoruz. İhtiyaç kredimizi kamu çalışanları için farklılaştırıp uzun vade, yüksek limit ve
düşük faiz gibi çok özel avantajlar sağlayan bir paket halinde getirdik.” diye konuştu.

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 685 şubesi ile 14 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet
göstermektedir. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, https://www.facebook.com/DenizBank, https://twitter.com/DenizBank
Sberbank hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumdur. Sberbank

Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin
ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı
olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın
diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel
müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş
şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir.
Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Resmi
web sitesi: www.sberbank.ru
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