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DenizAltın ile gram altın yatır, gram altın çek!
DenizBank’ın hayata geçirdiği yeni uygulama ile artık DenizAltın Merkezi
şubelerine fiziki olarak gram altın yatırılıp istenirse yine fiziki şekilde
alınabiliyor. DenizBank müşterileri kaydi veya fiziki olarak hesaplarına
yatırdıkları altınlarını gram bazında geri alabilecekler. DenizAltın ile altınlar 1
gramdan 100 grama kadar çekilip yatırılabiliyor.
DenizBank, niş sektörlerden biri olarak belirlediği altın sektörüne desteğini artırmaya devam
ediyor. DenizBank’ın sunduğu avantajlı uygulama ile artık

“DenizAltın Merkezi” şubelerinden

altın hesaplarına gram cinsinden fiziki olarak altın yatırılabiliyor ve arzu edildiğinde hesaplardaki
altınlar yine gram olarak çekilebiliyor. DenizBank’ın yeni hizmetinde; banka müşterisi olmayan
kişiler de gram altın alıp satabilecekler. Yastık altındaki altının bu ürün ile ekonomiye
kazandırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen DenizBank, söz konusu işlemleri DenizAltın Merkezi
olan yetkili şubelerinden gerçekleştiriyor..
“Herkesi yararlanmaya davet ediyoruz”
Konuyla ilgili açıklama yapan DenizBank Altın Bankacılığı Grup Müdürü Hikmet Güncan,
DenizBank Altın Bankacılığı olarak yeni projeleri DenizAltın (DenizBank Gram Altın) ile yastık
altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına ve altın mevduatının büyümesine destek
verdiklerinin altını çizdi. Güncan, “İstanbul Altın Rafinerisi ile ortak olarak yürütülen projemiz ile
Bankamız altın ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek DenizAltın Merkezi şubelerimizden fiziki
altın teslimine başladı. DenizAltın ürünümüzün hayata geçmesi ile müşterilerimiz fiziki olarak
getirip mevduata dönüştürdükleri veya kaydi olarak aldıkları altınlarını artık yetkili şubelerimizden
istedikleri zaman 1, 2,5, 5, 10, 20, 50, 100 gramlık kupürler halinde çekebiliyorlar. Düğün, nişan,
doğum gibi özel günlerde hediye edecekleri altınları hesaplarından karşılayabilecekler. Üstelik
Bankamız müşterisi olmayan kişiler de gram altın alış ve satış işlemlerini Denizaltın Merkezi
şubelerimizden gerçekleştirebilecekler. Herkesi sunduğumuz yeni hizmetten 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 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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