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fastPay, Uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini ekledi

Merchant Payment Ecosystem Awards’da
‘Mobil Ödeme’ Ödülünü fastPay Kazandı
DenizBank'ın yenilikçi ödeme sistemi uygulaması fastPay, Merchant Payment
Ecosystem Awards (Üye İşyeri Ödeme Ekosistem Ödülleri) yarışmasında “Mobil
Ödeme” ödülünün sahibi oldu.
2014 yılında BAI Bankacılık İnovasyonu Ödülleri’nde “Dünyanın En İnovatif Bankası” seçilen
DenizBank’ın ödeme sistemi fastPay, 2014 yılı içerisinde uluslararası yarışmalarda kazandığı
ödüllerden sonra MPE (Merchant Payment Ecosystem Awards) yarışmasında “Mobil Ödeme”
kategorisinde birincilik ödülünü alarak 2015 yılına hızlı bir başlangıç yaptı.
DenizBank’ın sektörde farklılık yaratan fastPay uygulaması, teknolojik altyapısı ve kullanım kolaylığı
ile sağladığı hizmet kalitesine bağlı olarak uluslararası alanda kazandığı itibarlı ödüllere bir yenisini
eklemiş oldu.
Tüm dünyada birçok ülkeden öncü finans kurumlarının katılımıyla gerçekleşen yarışmada fastPay
büyük ödüle layık görülerek Türkiye’deki ve dünyadaki rakiplerini geride bırakmış oldu.
Avrupa’nın oldukça prestijli ECAF (European Card Acquiring Forum) ödülleri uzun zamandan beri
ödeme ekosisteminde rol alan ve yaptıkları inovasyonlarla endüstriyi ileri taşıyan şirket ve bireyleri
ödüllendirmekte. ECAF, 2010 yılında piyasadaki değişikliklere ayak uydurarak ve ödüllerin
kapsamını genişleterek adını değiştirdi ve MPE - Merchant Payment Ecosystem Awards’a dönüştü.
Böylece ödeme kabul platformundaki mobil ve online ödeme şirketleri, mobil POS sağlayıcıları,
ödeme metodları, genç ve umut vadeden şirketler, endüstrideki şirketler ve inovatörlerle beraber
ödeme kabul alanında özellikli başarılara imza atan ve öne çıkan bireyler gibi yeni oyuncular da bu
kapsama girmiş oldu.
Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı
Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, kullanıcılara maksimum kolaylık sağlama anlayışı
ve yenilikçi bakış açısıyla geliştirilen fastPay'ın aldığı ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini ve
DenizBank olarak aynı şekilde inovatif uygulamalar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
Çelik, “DenizBank, inovasyona dayalı ve kullanıcı memnuniyeti odaklı bakış açısıyla dijital dünyada
ilklere imza atan bir banka. Bu anlamda, Mobil Ödeme alanında da daima ilkleri hedefliyoruz. Cep
telefonundan uzaktan ödeme yapabilme özelliği ile kullanıcıların hayatlarına konfor ve hız getirmesi
için geliştirdiğimiz fastPay hem ülkemizde hem de yurtdışında yoğun ilgi gören uygulamalarımızdan
bir tanesi. fastPay, DenizBank hesabı olsun veya olmasın tüm kullanıcılarına birçok avantajı

beraberinde sunuyor. Bu uygulama sayesinde akıllı telefon kullanıcıları cepten cebe 7/24 ücretsiz
para gönderebiliyor, ATM’den kartsız veya sesle para çekilebiliyor, istedikleri bankaya ait kredi
kartlarını ekleyerek 100 bini aşkın DenizBank üye işyerinde anında cepten ödeme yapılabiliyor ve
internet alışverişlerinde kart bilgileri girmeden güvenli bir şekilde ödeme imkanına sahip oluyor.
fastPay ile kullanıcılarımıza sağladığımız bu faydaların yanı sıra uluslararası alanda kazandığımız
itibarlı ödüller DenizBank Ailesi olarak bize gurur veriyor. Bu başarıları sürdürmek adına çıktığımız
yolda hız kesmeden yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.
fastPay, 2014 yılında dünya finans ve bankacılık sektörünün en önemli kurumlarından biri olan
EFMA Accenture Dağıtım ve Pazarlama İnovasyonu Ödülleri'nde, “En İyi Müşteri Deneyimi”
kategorisinde ve PayBefore Awards’da “Pazarı Yönlendiren Uygulama” alanında aldığı birincilik
ödülleri ve Stevie Awards’da “En İyi Finansal Hizmet” ile “En İyi E-Ticaret Çözümü” kategorilerinde
aldığı bronz madalyalar ile uluslararası pazarda adından sıkça söz ettirdi.
Yenilikçi ödeme sistemlerinde fark yaratan uygulama: fastPay
DenizBank’ın fastPay ödeme sistemi, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir
platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu mobil
uygulama ile üye işyerlerinde cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.
Fiziki ve e-ticaret ödemelerinde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para gönderme ve
ATM’den hiçbir tuşa dokunmadan sesle para çekebilme özellikleri de sunuyor.
Prestijli ödülleri önümüzdeki dönemde de almayı hedefleyen fastPay; App Store, Google play ve
Windows Phone Store’dan indirilebiliyor.

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 758 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek
Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş
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 22 ülkede 110 milyondan fazla bireysel
müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 17.000’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

