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DENİZBANK’TAN İZMİRLİ ECZACILARA
NAKİT KART’LI DESTEK
Edak Ecza Kooperatifi ile işbirliğine varan DenizBank, depo ile çalışan
eczacılara yönelik “Nakit Kart” uygulaması başlattı. Nakit Kart, depo ile
çalışan eczacılara ödemelerinde büyük kolaylıklar sunuyor.
DenizBank, ekonomik kalkınmaya ve büyümeye destek sağlama anlayışı doğrultusunda
yeni bir anlaşmaya imza attı. Edak Ecza Kooperatifi ile işbirliğine varan DenizBank, depo
ile çalışan İzmirli eczacılara yönelik “Nakit Kart” uygulaması başlattı.
DenizBank’ın işletme sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırma amacıyla geliştirdiği hizmeti
Nakit Kart’ın, Edak Ecza Kooperatifi’ndeki uygulamasının tanıtımı 21 Şubat 2005,
Pazartesi günü İzmir, Hilton Otel’de yapıldı. Tanıtımda Nakit Kart uygulamasının
sağlayacağı kolaylıklar anlatılırken, eczacılara hizmet hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Nakit Kart uygulamasının İzmirli eczacılara sağlayacağı kolaylıkların anlatıldığı toplantıda
söz alan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Arif
İsfendiyaroğlu, “DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bütün hizmetlerinde ve ürünlerinde
Türk ekonomisi için katma değer yaratmayı ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı
gözetir. Aynı doğrultuda, Edak Ecza Kooperatifi ile varılan işbirliği çerçevesinde Nakit
Kart’ın uygulamaya geçmesiyle birlikte İzmirli eczacıların iş süreçlerinin hızlanmasını
sağlayacağız.” dedi.
Arif İsfendiyaroğlu konuşmasında, DenizBank’ın ülke ekonomisinin can damarı olarak
kabul ettiği küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklandığını vurguladı. Söz konusu geniş
müşteri kesimine yönelik Nakit Kart’ın yanı sıra "İşletme Bankacılığı" adı altında hizmet
sunduklarını hatırlatan İsfendiyaroğlu, “Rüzgar Bizden İlerlemek Sizden” sloganı ile yurt
genelinde protokoller imzaladıklarını açıkladı.
Nakit Kart uygulamasının tanıtıldığı toplantıda ayrıca, DenizBank Başekonomisti
Saruhan Özel bir sunum yaparak finansal gelişmeleri İzmirli eczacılar için

yorumladı ve önerilerde bulundu.
DenizBank, Nakit Kart hizmeti ile her türlü sektördeki işletme sahiplerinin iş süreçlerini
kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı hedefliyor.
DenizBank ile Edak Ecza Kooperatifi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde; depo ile
çalışan eczacılara ödemelerinde büyük kolaylıklar sunuluyor. Nakit Kart uygulamasına
geçerek; eczacılar çek defteri, senet ve nakit taşımaktan, vade tarihlerini takip etmek
durumunda olmaktan kurtuluyorlar. Uygulama sayesinde yapılan işlemleri, işlemlerin
sonrasında takibini, geçmiş dönemde yapılan ödemeleri, geleceğe dönük vade/tutar
bilgilerini izlemek mümkün.

Nakit Kart, Edak Ecza Kooperatifi ile çalışan eczanelerde; çek/senette tahsilat masrafları,
ödeme takibi, takas, banka ve nakliye masraflarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca, tanınan kredi
limiti çerçevesinde hesapta para bulunmasa bile ödemeler gerçekleştiriliyor.

