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DenizBank’tan
Kocaeli Ticaret Odasi Üyesi Isletmelere Turuncu Destek…
Isletmelerin ihtiyaçlari dogrultusunda gelistirdigi özellestirilmis ürün ve hizmetleri ile
farklilasan DenizBank Isletme Bankaciligi, Kocaeli Ticaret Odas i’na üye tüm isletmelere
cazip kosullarla finansman destegi sagliyor.
Isletmelerin en önemli sorununun finansal aracilardan yeteri kadar yararlanamamak
oldugundan yola çikan DenizBank, ürün ve hizmetleri ile bu alandaki önemli açigi kapatma
yönündeki faa liyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede yurt genelinde Ticaret ve Sanayi Odalari
ile protokol imzalayan DenizBank, 05.05.2009 tarihinde Kocaeli Ticaret Odasi ile imzaladi.
Kocaeli Ticaret Odasi’nda yapilan anlasmada DenizBank Genel Müdür Yardimcisi Gökhan
Ertürk, DenizBank Bölge Müdürü Cenk Berk, DenizBank Bölge Satis Müdürü Gökhan
Temotas, DenizBank Izmit Sube Müdürü Ahmet Önder Özkan ile Kocaeli Ticaret Odasi
Baskani Ibrahim Keles ve Genel Sekreter Ersan Ertoptamis hazir bulundular. Anlasma
çerçevesinde Kocaeli Ticaret Odasi üyesi isletmeler, DenizBank’tan 72 aya varan vadelerle
“Sermayenize Destek Kredisi” ve yine 36 aya varan vadelerle “Esit Taksitli” kredi imkanini
özel faiz oranlariyla kullanabilecekler. Isletmelerin mal ve hizmet alimlari için sermaye
ihtiyaçlarina uzun vadeli finansman opsiyonu sunan ilk kredi olarak konumlanan “Sermayenize
Destek Kredisi” isletmelere, gayrimenkullerini teminat göstererek nakit ihtiyaçlarini 6 yil
vadeye kadar karsilama imkani sagliyor. Öte yandan Kocaeli Ticaret Odasi üyelerine özel faiz
avantajlari sunan DenizBank’in bu yeni kredisi, 500 bin TL’ye kadar, 3 ay ödemesiz olarak
kullanilabiliyor. Bu kredilerden yararlanmak isteyen kuruluslarin, üyesi bulunduklari Oda’ya
ya da DenizBank Izmit Subes i’ne basvurmalari yeterli...

Isletmelere özel kredi modelleri
Finansal süpermarket anlayisi ile hareket eden DenizBank, imzalanan bu protokol ile Kocaeli
Ticaret Odasi üyelerine, cazip kosullarla finansman destegi saglamanin yani sira bünyesinde
yer alan tüm ürün ve hizmetlere de ulasma imkâni sunuyor. Böylece isletmelerin finansal
ihtiyacina çözüm üretirken; is sahibinin bireysel yasamini da kolaylastirmayi hedefliyor.

Türkiye’de ilk kez isletme müsterilerine özel kredi degerlendirme modelini devreye alan
DenizBank Isletme Bankaciligi, gelen her türlü kredi talebini en geç 72 saat içinde
cevaplandiriyor. Hayata geçirdigi “Turizm Paketi” ve “Kirtasiye Paketi” ile DenizBank, geliri
mevsimsel olarak belirlenen isletmelere, kredi taksitlerini nakit akisinin gerçeklestigi
dönemlerde ödeyebilme imkani taniyor. Öte yandan isletmelere ihtiyaçlari olan ürünleri ve
bunlar için gerekli finansal çözümleri de tek seferde sunan DenizBank, “Hazir Filo” ile tüm
KOBI’lerin araçlarini DenizBank subelerinden kiralamalarini sagliyor.
Dünyada bir ilk “Isletme Kart”
Özellikle son dört yildir Isletme Bankaciligi alaninda ortaya koydugu ürün ve hizmetlerle
sektörde farklilasan DenizBank, 8 Nisan 2008 tarihinde tanitimini yaptigi, isletmelere birçok
avantaj saglayan “Isletme Kart” ile dünyada bir ilke imza atti.
Sadece KOBI’lere özel olarak tasarlanan “Isletme Kart” ile DenizBank dört farkli kredi
seçenegini tek bir kart ile birçok bankacilik kanalindan, 7/24 olarak müsterilerine sunuyor.
Isletmelerin maliyetlerini ve zamanlarini yönetmeleri açisindan etkin bir çözüm olarak hayata
geçirilen ‘Isletme Kart’, isletmelerin ihtiyaçlarina uygun olarak tasarlanmis Kurtaran Hesap,
Taksitli Ticari Kredi, Sezon Ödemeli Sektör Kredileri ve Business Card ürünlerini tek bir
kartta toplanmasina olanak taniyor.
Isletme sahipleri ‘Isletme Kart’ ile hesaplari müsait olmasa bile kurtaran hesaplarindan nakit
çekebilecek, isletme sermayesi ihtiyaçlari için taksitli ticari kredi kullanabilecek ya da
akaryakit alimi, otel ve uçak rezervasyonlari vb. gibi sirket harcamalarini sirket kredi kartindan
yapabilecekler. Hatta Isletme Kart teknik altyapisi ile isletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörün
sezonsalligina göre geri ödeme yapabilecekleri kredi imkanlarini giselerden ve ATM’lerden de
ulasabilecekler.

