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DenizBank’tan KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun
“Seç Bakalım” kampanyası
KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi ve gelişimi için çalışmalarına devam eden
DenizBank, Seç Bakalım kredi kampanyası ile hayat kolaylaştıran iki ayrı
paketi müşterilerinin hizmetine sundu. KOBİ’lere işlerine en fazla katma
değeri sağlayacak şekilde seçim olanağı sunan Sigorta Paketi ve Vera
Paketi’nde; dosya masrafsız krediden yüzde 1,19’luk faiz oranlarına kadar
birçok avantaj bulunuyor.
Yenilikçi ürün ve uygulamalarıyla farklılaşan DenizBank, KOBİ’lere ihtiyaçları doğrultusunda iki
ayrı seçenek sunduğu yeni kampanyasıyla hayatı KOBİ’ler için Deniz’de güzel kılmaya devam
ediyor. 30 Nisan 2014’e kadar sürecek Seç Bakalım kredi kampanyasıyla KOBİ’ler ihtiyaçlarına
göre, Sigorta Paketi ve Vera Paketi adlı iki ayrı paketten birini tercih edebiliyorlar.
KOBİ’lerin seçim gücü
Seç Bakalım kampanyasının Vera Paketi’nde; Vera Yazarkasa POS’u DenizBank’tan alanlara
yüzde 1,19 faiz oranı ile 50.000 TL’ye kadar 36 aya varan vadelerle kredi imkânı bulunuyor ve
dosya masrafı alınmıyor. Sigorta Paketi’nde ise; “KOBİ’m Güvende” veya “İş Yerim Güvende”
sigortası yaptıranlara yüzde 1,59 faiz oranı ile 50.000 TL’ye kadar 36 aya varan vadelerle kredi
imkânı bulunuyor; paket için 500 TL dosya masrafı alınıyor.
DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, yeni kampanyaları ile
KOBİ’lerin iki farklı ve avantajlı paketten yararlanma imkânına sahip olduğuna dikkat çekti.
Koçak, “DenizBank olarak KOBİ Bankacılığı’nda büyümeye devam ederken, hangi sektörde
faaliyet gösterdiklerinden bağımsız olarak her türlü küçük işletmeye ulaşmaya büyük önem
atfediyoruz. Zira ekonomimizin can damarı olarak konumlanan KOBİ’lere sunduğumuz destekle
ülkemiz ekonomisinin güçlü geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyoruz. 30 Nisan’a kadar sürecek
kampanyamız Seç Bakalım’da hangi paketi seçerlerse seçsinler, KOBİ’lerimiz önemli
avantajlardan faydalanabilecekler. Tüm KOBİ’lerimizi kampanyamızdan yararlanmaya davet
ediyoruz.” dedi.

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 713 şubesi ile 14 bini aşkın
çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, dört yerli
finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir. DenizYatırım,
Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Deniz Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür,
Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, 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
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