BASIN BÜLTENİ

5 Haziran 2014

DenizBank, Üretici Kart’ın 10. Yılında 10 üreticiye
Tümosan marka Traktör hediye ediyor
DenizBank, 31 Mayıs – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Üretici Kart’ını kullanan
10 müşterisine 2014 model Tümosan marka traktör kazanma fırsatı sunuyor.
Anlaşmalı iş yerlerinden yapılacak her 100 TL ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı
verilecek.
Tarım sektörüne sunduğu yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasında birinci sıraya yerleşen DenizBank;
tarımsal üreticiye destek vermeye devam ediyor. DenizBank bu kapsamda düzenlediği Milli Piyango İdaresi
kampanyası kapsamında 31 Mayıs – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Üretici Kart’ını kullanacak 10 müşterisine
2014 model Tümosan marka traktör kazanma fırsatı sunuyor. Üretici Kart sahibi tarımsal üreticilerin 31 Ekim
2014’e kadar tek seferde 100 TL ve üzeri tutarında mazot, gübre, yem, zirai ilaç, tohum, fide gibi tüm
tarımsal girdi satışı yapan anlaşmalı bayilerden yapacakları tarımsal girdi harcamalarına çekiliş hakkı veriliyor.
Kampanya sonucunda 7 Kasım 2014 tarihinde yapılacak çekilişle belirlenecek talihliler 2014 model 4155 2 WD
ROLLBARLI Tümosan marka traktör kazanacak. Kazanan talihliler, 13 Kasım 2014 tarihli Güneş gazetesi ile
Yeni Şafak Gazetelerinde ve www.denizbank.com’da ilan edilecek. Üreticiler kampanya ile ilgili detaylı bilgiye
www.denizbank.com ve 444 6 800 no’lu DenizBank Tarım Hattı’ndan ulaşabilecekler.
"Tarımda özel bankalar arasında lideriz"
DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, yeni kampanyaları ile ilgili yaptığı
açıklamada şöyle konuştu: “Üretici Kart’ın 10. yıl etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’yi kapsayan
yolculuğumuza heyecanla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra 450 bini aşkın üreticiye 12 bin üye iş yerinde
tarımsal girdi alımlarında avantajlar sağlayan Üretici Kart’ımızın 10. Yılında 10 üreticimize 2014 model
Tümosan marka traktör hediye ediyoruz. Özel bankalar arasında tarım sektörüne en fazla kredi kullandıran
banka olarak sektöre verdiğimiz toplam kredi tutarı 3,5 milyar TL’yi aştı. DenizBank olarak öncü
uygulamalarımızla tarımsal üreticilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve yeni fırsatlar sunmaya devam
edeceğiz. Üreticilerimizi, Üretici Kart’larını avantajlı alışveriş kampanyalarımızda kullanarak son model
Tümosan traktör sahibi olmaya çağırıyoruz."
Sektöre özel Üretici Kart
Türkiye’de bir ilk olan Üretici Kart ile üreticiler; kapalı devre çalışan ve sadece yapmış olduğu tarımsal
faaliyetler için gerekli olan gübre, tarım ilacı, yem, akaryakıt, tohum, fide gibi tarımsal girdi alımlarını
DenizBank’ın anlaşmalı üye işyerlerinden Üretici Kartları ile 5 aya varan vadeye kadar olan kısmını faizsiz
olarak kullanabiliyorlar. DenizBank’ın benzeri kampanyaları yem, tarım ilacı, tohum, fide satışı yapan
bayilerde de uygulanıyor. Üreticiler DenizBank şubelerinden, anlaşmalı üye işyerlerindeki POS
makinalarından, ATM’lerden, DenizBank web sayfasından ya da sadece bir SMS atarak cep telefonlarından
Üretici Kart başvurusunda bulunabiliyorlar.

Türkiye’de bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında...
-

-

Üreticiler Üretici Kartlarını; mazot, gübre, yem, tarım ilacı, tohum, tarım makinaları ve diğer tarımsal
ihtiyaçları için anlaşmalı üye işyerlerinden alışveriş yaparak veya ATM’lerden nakit çekerek
kullanabilirler.
Geri ödemeler DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde yapılabilir.
Nakit taşıma riskini ortadan kaldırır.
Erken ödeme imkanı sunar.
Anlaşmalı işyerlerinde kampanya dahilinde faizsiz tarımsal girdi alışverişi sağlar.

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 725 şubesi ile 15 bine yakın 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, Destek 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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