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“DenizBank Üretici Kart ile Banvit’ten yemini bugün al, 3 ay sonra öde”

Üretici Kart sahibi çifçiler
Banvit’te de Avantajlı
Türkiye’de tarım sektörüne pek çok yenilik kazandıran DenizBank, “Üretici Kart” sahibi
çiftçilere, Banvit Yem Sanayi’nden 3 ay vadeli yem alışverişi yapma olanağı sunuyor.

Kurulduğu günden bugüne tarım sektöründe sürdürdüğü faaliyetler ve sektörde
gerçekleştirdiği yenilikler ile özel bankalar arasında farklı bir yere sahip olan DenizBank,
Türk tarımının modernizasyonuna destek vermek ve çiftçimizin dünya arenasındaki rekabetçi
gücünü artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk tarımının verimliliğini artırması, sektörün gelişmesi ve güçlenmesi için yeni ürün ve
hizmetler hayata geçiren DenizBank, üreticiye pek çok kolaylık sağlayan ve yalnızca çiftçiye
özel tasarlanan “Üretici Kart” ile uygun kredi koşullarında taksitli ve hasat vadeli ödeme
gibi koşullar sağlıyor.
Hayata geçirilen yeni işbirliği çerçevesinde DenizBank Üretici Kart sahibi çiftçiler, sektörün
önemli yem firmalarından Banvit Yem Sanayi’nden 3 ay vadeli yem alışverişi yapma
imkanına kavuşuyor. 15 Haziran 2007 tarihinde Banvit’in Balıkesir’deki tesislerinde
gerçekleşen imza törenine katılan DenizBank Marmara Bölge Müdürü Cenk Berk ve Banvit
Genel Müdürü Ömer Görener yapılan işbirliğinin çiftçilere yem alımında önemli bir avantaj
sunarak bölgede hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sağlayacağının altını çizdiler.
“Üretici Kart”ın sunduğu avantajlar...
100’den fazla ürüne hasat vadeli ödeme imkanı sunan Üretici Kart, bir kredi kartı olmanın
ötesinde çiftçinin tarımsal üretimiyle ilgili ihtiyaçlarının yanı sıra bireysel ihtiyaçlarına
yönelik pratik finansal çözümler de sunan bir ürün. Tahsisi çok kolay olan DenizBank tarım
işletme kredisi, üreticilerimize Türkiye’de Üretici Kart ile sunuluyor.
Çiftçiler Üretici Kartlarını,
o Gübre
o Tarım İlacı,
o Tarımsal mekanizasyon,
o Tarım makinaları,
o Mazot,
o Yedek parça ve diğer ihtiyaçları için üye işyerlerinden alışveriş yaparak veya
o ATM’lerden nakit çekerek kullanabiliyorlar.

Üretici Kart’ın Üreticiye sağladığı fırsatlar...
o Geri ödemeler tüm tarım kredilerimizde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde
yapılabilir.
o İhtiyaç duydukça kullanım kolaylığı vardır.
o Nakit taşıma riskini ortadan kaldırır.
o Erken ödeme imkanı sunar.
o Anlaşmalı işyerlerinden Üretici Kartın sağladığı indirimli ve diğer alışveriş
olanaklarından yararlanır.
o Tarım kredileriyle birlikte üreticinin diğer ihtiyaçları için de kredi avantajı
(kredi kart özelliği) sağlanıyor.

