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DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ödüle doymuyor!

DenizBank’ın fastPay uygulamasına
deniz aşırı ödül
DenizBank’ın Ocak ayında büyük bir lansman kampanyası ile tanıttığı mobil
cüzdanı fastPay, uluslararası prestijli ödül platformlarından biri olan
Banking Technology tarafından 14’üncüsü düzenlenen Banking Technology
Awards 2013’te “En İyi Ödeme Sistemi” dalında Büyük Ödül’e layık
görüldü.
Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile dikkat çeken DenizBank, dünyada bir benzeri olmayan mobil
cüzdan uygulaması fastPay ile uluslararası bir başarıya imza attı. DenizBank’ın Ocak 2013’te
tanıttığı mobil cüzdanı fastPay, uluslararası arenada prestijli ödül organizasyonları arasında
yer alan ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Banking Technology Awards 2013’te “En İyi
Ödeme Sistemi” dalında Büyük Ödül’e layık görüldü.
fastPay uygulaması daha önce The Banker’ın düzenlediği Teknoloji ve İşlem Bankacılığı’nda
İnovasyon Ödülleri’nde, ‘Mobil Bankacılıkta İnovasyon’ dalında birincilik ödülüne layık
görülmüştü.
Aralarında BNP Paribas, JP Morgan, RBS, Wachovia Bank, Mc Kinsey ve HSBC Holding gibi
büyük finansal veya danışmanlık kurumlarının üst düzey (CIO, CEO vb.) yöneticilerinin
bulunduğu jüri tarafından Büyük Ödül’e layık görülen DenizBank, böylelikle bankacılık
sektörüne kazandırdığı öncü teknolojik uygulamaların farkını uluslararası arenada ortaya
koymuş oldu.
“Dijital alandaki başarılarımız deniz aşırı ödüllerle taçlandırılıyor”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dijital alandaki başarılarının deniz aşırı ödüllerle
taçlandırılmasından büyük gurur duyduklarını kaydetti. Ateş, “Türkiye nüfusu 29 yaş
ortalaması ile genç bir nüfusa ve aynı zamanda yaklaşık olarak 65 milyon GSM kullanıcısına
sahip. Mobil cihaz kullanımının da yaygınlaşmasına paralel olarak, mobil bankacılık
uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor. Biz de DenizBank olarak, müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmak, “Hayat Deniz’de güzel” mottomuzun altını dijital platformlarda da doldurmak
üzere bu alanda birçok öncü uygulama hayata geçiriyoruz. fastPay’i benzerlerinden farklı
kılan en önemli özellikler; para transferinde gönderici ve alıcının DenizBank müşterisi
olmasına gerek kalmadan işlem yapabilmesi, sesle para gönderme ve kullanıcıların restoranda
kasaya gitmeden direkt mobil uygulamanın içinden ödeme yapabilmesi. Uygulamamızda
DenizBank ATM’lerinden kartsız para çekebilme özelliği de var. fastPay’in adını uluslararası
platformlara yazdıran başta Dijital Kuşak Bankacılığı ekibi olmak üzere tüm kullanıcılarına
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

fastPay hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.denizbank.com/acikdeniz/mobildeniz/fastpay.aspx
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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 kurumudur. 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

