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Kiraz İlçesi de DenizBank Avantajlarıyla Tanışıyor...
DenizBank ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kiraz Şubesi, Kiraz Şoförler Odası,
Kiraz Esnaf Odası, Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi arasında imzalanan bir dizi
protokol çerçevesinde, kooperatif ve oda üyeleri de DenizBank avantajlarından
yararlanabilecekler.
Tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetlere ve ülke ekonomisinin can damarı olarak
kabul ettiği küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan DenizBank bu sektörlere ilişkin sunduğu hizmetlere
ilişkin yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede, 10 Şubat 2009 tarihinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kiraz Şubesi ile imzaladığı protokol ile
Kiraz Ziraat Odası üyelerine Üretici Kart tahsis ederken; Kiraz Şoförler Odası, Kiraz Esnaf Odası, Kiraz
Otobüsçüler Kooperatifi ile de protokol imzalayarak söz konusu Odaların üyelerine de İşletme Kart tahsis etti.
Kiraz Ziraat Odası üyeleri DenizBank’ın sunduğu finansal hizmetlerin yanı sıra, sahip oldukları Üretici Kart ile
tüm tarımsal ihtiyaçlarını anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yaparak karşılama imkanına sahip olacaklar.
Kiraz Şoförler Odası, Kiraz Esnaf Odası, Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri de, işletmelerin ihtiyaçlarına
uygun olarak tasarlanmış; Hazır Hesap, Taksitli Ticari Kredi, Sezon Ödemeli Sektör Kredileri ve Busines Card
ürünlerini tek bir kartta toplanmasına olanak tanıyan İşletme Kart avantajlarıyla tanışıyorlar.
İmza töreninde Kiraz Ziraat Odası Başkanı Erol Yalçın, Kiraz Şoförler Odası Başkanı Selim Özdeveci, Kiraz
Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akbaba, Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Konya, DenizBank’tan Batı
Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan İşletme ve Tarım Bankacılığı Şube Performans Yönetimi Grup
Müdürü Burak Koçak, İşletme ve Tarım Bankacılığı Batı Anadolu Bölge Satış Müdürü Asuman Köseoğlu, Ödemiş
Şube Müdürü İbrahim Nursal hazır bulundular.
İmza töreninde konuşma yapan DenizBank Batı Anadolu Hasan Özer Orhan şunları söyledi: “Banka olarak
tarımın ülke ekonomimize katkısının bilincindeyiz ve üreticinin zor günlerinde de yanındayız. İmzaladığımız bu
protokol ile Kiraz Ziraat Odası üyesi çiftçileri de DenizBank’ın üreticiye sunduğu tüm yeni ürün ve
hizmetlerden yararlanabilecekler. DenizBank Üretici Kart ile uygun kredi koşullarında ödemelerini yılda bir kez
hasat zamanına göre belirleyebilecek; mazot, gübre, tarım ilacı gibi tarımsal ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. “
Orhan, ülke genelinde imzaladıkları protokoller ile Türkiye ekonomisinin hareketlenmesine katkıda bulunmaktan
mutluluk duyduklarını belirterek şunları ekledi:
“Ekonomimizin dinamolarından biri, belki de en önemlisi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin finansal
aracılara ulaşma ve bunlardan yararlanma oranlarının arzu edilen seviyelere ulaşması için işletmelerimize
yönelik yeni ürün ve hizmetleri birbiri ardına hizmete sunmaya devam ediyoruz”.
Dünyada bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında...
-

-

Çiftçiler Üretici Kartlarını; mazot, gübre, tarım ilacı, tarımsal mekanizasyon, tarım makinaları, yedek
parça ve diğer ihtiyaçları için üye işyerlerinden alışveriş yaparak veya ATM’lerden nakit çekerek
kullanabilirler.
Geri ödemeler DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde yapılabilir.
Nakit taşıma riskini ortadan kaldırır.

-

Erken ödeme imkanı sunar.
Anlaşmalı işyerlerinde indirimli alışveriş imkanı sağlar.

Dünyada bir ilk olan “İşletme Kart” hakkında…
-

-

-

Sadece KOBİ’lere özel olarak tasarlanan “İşletme Kart” ile DenizBank dört farklı kredi seçeneğini tek
bir kart ile birçok bankacılık kanalından, 7/24 olarak müşterilerine sunuyor.
İşletmelerin maliyetlerini ve zamanlarını yönetmeleri açısından etkin bir çözüm olarak hayata geçirilen
‘İşletme Kart’, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış Hazır Hesap, Taksitli Ticari Kredi,
Sezon Ödemeli Sektör Kredileri ve Şirket Kredi Kartı ürünlerini tek bir kartta toplanmasına olanak
tanıyor.
İşletme sahipleri ‘İşletme Kart’ ile hesapları müsait olmasa bile hazır hesaplarından nakit çekebilecek,
işletme sermayesi ihtiyaçları için taksitli ticari kredi kullanabilecek ya da akaryakıt alımı, otel ve uçak
rezervasyonları vb. gibi şirket harcamalarını şirket kredi kartından yapabilecekler.
İşletme Kart teknik altyapısı ile işletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörün sezonsallığına göre geri
ödeme yapabilecekleri kredi imkânlarını gişelerden ve ATM’lerden de ulaşabilecekler.

