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DenizBank’tan
Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Üyelerine İşletme Bankacılığı
Rüzgarı..
Verimli
büyüme
stratejisi
ile
Türkiye'nin
önemli
finans
kuruluşlarından biri haline gelen DenizBank, Giresun’daki tüm küçük
ve orta ölçekli işletmeleri DenizBank Giresun Şubesi’ne davet ediyor.
Ülke ekonomisinin can damarı olarak kabul ettiği küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan
DenizBank, bu geniş müşteri kesimine yönelik sunduğu tüm hizmetleri "İşletme Bankacılığı" adı
altında topladı..
Yurt genelindeki ticaret ve sanayi odaları ile özel protokoller imzalayarak oda üyesi ticari kuruluş
sahiplerine uygun koşullarla nakdi ve gayri nakdi kredi sağlayan DenizBank İşletme Bankacılığı,
08.02.2008 tarihinde Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile protokol imzaladı. DenizBank
İşletme Bankacılığı Grup Müdürü Oğuzhan Özark, İşletme Bankacılığı Kuzey Anadolu Bölge Satış
Müdürü Mehmet Öncel, Giresun Şube Müdürü Belgin Metin ve Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Ali Kara’nın katıldığı imza töreninde tüm işletmelere “Rüzgar Bizden İlerlemek
Sizden” diye seslenildi. Protokol çerçevesinde Oda üyesi işletmelere 3 aydan 36 aya kadar vade
seçenekleri ve özel faiz oranları ile Aylık Taksit Ödemeli Destek Kredisi, Teminat Mektubu, Rotatif
ve Spot kredi imkanı sunuluyor. Bu kredilerden yararlanmak isteyen kuruluşların, üyesi bulundukları
Oda’ya ya da DenizBank Giresun Şubesi’ne başvurmaları yeterli...
İşletmelerin en önemli sorununun, finansal aracılardan yeteri kadar yararlanamamaları olduğu
gerçeğinden hareket eden DenizBank, İşletme Bankacılığı ürün ve hizmetleri ile bu alandaki önemli
açığı kapatma yönünde adımlar atıyor ve finansal süpermarket anlayışı ile bünyesinde yer alan tüm
ürün ve hizmetlere ulaşma imkanı da sunuyor. Böylece işletmelerin finansal ihtiyacına çözüm
üretirken; iş sahibinin bireysel yaşamını da kolaylaştırmayı hedefliyor.
İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun nakit kredi, eşit taksitli kredi, teminat mektubu, bireysel emeklilik
sistemi (BES) ve POS hizmetlerine kadar bir çok ürün ve hizmet, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış
olan DenizBank şubelerinde, “Turuncular” olarak lanse edilen, konularında eğitimli ve uzmanlaşmış
550’yi aşkın Portföy Yöneticisi tarafından İşletme Bankacılığı müşterilerine sunuluyor.
Türkiye’de ilk kez işletme müşterilerine özel kredi değerlendirme modelini devreye alan DenizBank
İşletme Bankacılığı, gelen her türlü kredi talebini en geç 72 saat içinde cevaplandırıyor. Yeni
modelde işletmelerin sadece finansal verilerini değil, ticari itibarları ile ilgili kriterleri de
değerlendirme sistemine dahil eden DenizBank İşletme Bankacılığı, bu sayede işletmelerin kredi
başvurularındaki kabul oranını %80’lerin üzerine çıkardı.

Tarımsal üretim alanında hizmet veren tek özel sermayeli banka olan DenizBank, 2003 yılı başından
bu yana pamuk, üzüm, incir, zeytin ve benzeri ürünlerin üretimine kredi desteği sağlıyor. Ormancılık,
balıkçılık, çiftçilik ve hayvacılık alanlarına da tarımsal üretim kapsamında destek sağlamayı
hedefleyen Banka, bu anlayış çerçevesinde “Tarım Bankacılığı” şemsiyesi altında da hizmet veriyor.

