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“Ulasimda Temassiz Ödeme Kabulü” IDO’ya Ödül Getirdi
Visa Europe, payWave temassiz kart teknolojisini kullanarak Istanbul’u tüm
dünyaya açan Türkiye’nin ilk ve tek ulasim sirketi IDO’ya ödül verdi.
Visa Europe, 15 Haziran Pazartesi günü Four Seasons Bosphorus Oteli’nde düzenlenen
basin toplantisiyla IDO’ya ulasimda temassiz ödeme kabulü konusundaki öncü çalismalari
nedeniyle ödül verdi. Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, IDO Genel Müdürü
Ahmet Paksoy ve Denizbank Finansal Hizmetler Grup Baskani Hakan Ates’in katildigi
toplantida, Visa payWave temassiz kartlarin bankalar, kurumlar ve tüketicilere sagladigi
katma deger basinla paylasildi.
Toplantida konusan Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, turnikelerinden
temassiz kart kullanimina olanak saglayan IDO’yu öncü ve vizyoner bakis açisi nedeniyle
tebrik ederek, bu uygulamanin diger ulasim kuruluslari tarafindan da örnek alinmasi gereken
iyi bir model oldugunu vurguladi. Ülman, “IDO Visa payWave temassiz kartlarin
turnikelerde kabul edilmesini saglayarak Türkiye’de tasimaciligi dünyaya açan ilk ve
tek ulasim sirketi oldu. Bu uygulama sayesinde Istanbul disindan gelen yerli ve
yabanci Visa temassiz özellikli kart sahibi tüm ziyaretçiler jeton almaya gerek
duymadan sadece kartlarini göstererek hizli bir sekilde yolculuk yapabiliyor. IDO’yu bu
öncü vizyonu nedeniyle kutluyoruz. Bu vizyonu Türkiye’de beraber hayata
geçirdigimiz Denizbank’a da bu vesileyle bir kez daha tesekkür ediyoruz” dedi.
Nakit ve bozuk paraya hizli ve pratik bir alternatif sunan temassiz kart teknolojisi tüketicilere,
ödeme noktalarinda yilda günlerle ifade edilebilecek bir zaman kazanma firsati sunuyor.
Visa, Denizbank ve IDO isbirligiyle 2007 yilinda hayata geçirilen Denizbank Sea&Miles Visa
payWave Kredi Karti, Visa’nin sundugu yaygin kullanim agi ve küresel islerligi sayesinde
tüm dünyada kullanilabiliyor .
Visa Europe’un “Deniz Tasimaciliginda En Yaratici Çözüm”Ödülü’nü alan IDO Gene l
Müdürü Ahmet Paksoy ise, ödülün kendileri için onur kaynagi oldugunu belirterek,
dünyanin en büyük yolcu tasimacilik sirketi olma sorumluluguyla, yenilikçi yaklasimlari is
süreçlerine kattiklarini ve bunu IDO’nun basarisini artiracak temel deger olarak
benimsediklerini vurguladi.
Paksoy: “Tatil IDO’yla baslar...”
Paksoy, IDO’nun 4 yilda, basta yeni gemiler olmak üzere 400 milyon dolari asan altyapi
yatirimlariyla alaninda bir markaya dönüstügünü; sundugu çözümler ile Istanbullularin ulasim
seçeneklerini genis bir yelpazeye tasidigini kaydetti. IDO’nun yaz döneminde “Tatil IDO’yla
Baslar” konsepti altinda yenilenmis tarifesiyle, tatil yörelerine ulasimda genis seçenekler
sunduguna vurgu yapan Paksoy; DenizBank Sea& Miles Visa payWave sayesinde sunulan
pratik çözümlerle, özellikle Ege ve Akdeniz yolculuklarinda zaman kaybetmeden, keyifli bir
tatile adim atilabilecegini söyledi.

Toplantida konusan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Baskani Hakan Ates ise,
temassiz özelligiyle farklilasan Sea&Miles kartinin DenizBank, VISA ve IDO’yu ayni yerde,
“denizde” bulusturdugunu, kartin bu yaniyla diger bankacilik ürünleri arasinda özel bir
konuma sahip oldugunu vurguladi.
Ates: “Her gün Sea&Miles sahibi 10 aile ücretsiz deniz tasimaciligindan yararlanacak”
2009 yilinda Sea&Miles’i yepyeni avantajlarla donatacaklarini belirten Hakan Ates, 15
Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasinda DenizBank Sea&Miles Visa payWave Kredi Kartina
basvuran ve karti onaylanan ilk 10 kisiye aileleri ile birlikte araçli feribot bileti hediye
edeceklerini söyledi. Biletler Yenikapi-Bandirma ya da Yenikapi-Bursa hatlarinda müsteri
tercihine göre kullanilabilecek.
Ates, sözlerini söyle sürdürdü: “‘Deniz Her Yerde’ sloganiyla yenilikçi ürünlere imza atiyor,
müsterilerimizin ihtiyaçlarina yönelik tüm çözümleri Finansal Hizmetler Grubumuz
bünyesinde sunuyoruz. Mayis 2006 yilinda DenizBank, IDO ve VISA isbirliginde
gerçeklestirdigimiz Sea&Miles kredi karti sayesinde bir ilki hayata geçirerek, deniz
seyahatlerinde mil kazanma firsati tanidik. Deniz tasimaciliginda mil kazandiran ilk ve tek
kredi karti hâlâ Sea&Miles Visa payWave kredi kartidir. Simdi, Sea&Miles’in sagladigi
avantajlari daha da genisletiyor ve yeni kampanyamizla 1 ay boyunca, her gün 10 aileye
ücretsiz tatil yolculugu kazandiriyoruz. Planlarimiz dahilinde, önümüzdeki dönemde kart
sahiplerimize yeni sürprizlerimiz de olacak.”
Yil sonunda Sea&Miles kredi karti’nda 100 bin kisiye ulasmayi hedeflediklerini vurgulayan
Ates; Visa, DenizBank ve IDO’nun basarili isbirliginin, yaratici ürün gelistirmede örnek bir
model teskil ettiginin de altini çizdi.

Visa Europe Türkiye Hakkinda
Visa Europe altinda faaliyet gösteren Visa Türkiye, Avrupa’nin en büyük ikinci pazarini olusturuyor. Gelistirdigi
yeni teknolojiler ve ödeme sistemlerindeki temassiz kart uygulamalariyla sektöre öncülük eden Visa Türkiye, 23
üye bankasiyla faaliyet gösteriyor. Türkiye’de Nisan ayi sonu itibariyle 25 milyon kredi karti, 35 milyonu banka
karti olmak üzere toplam 60 milyon Visa markali kart ve 1 milyon 633 bin satis terminali bulunuyor. Türkiye’deki
tüketici harcamalarindaki payi yüzde 13.4 olan Visa’nin, bir yilda Visa kartlariyla yapilan alisveris ve nakit çekimi
islemlerinin toplam degeri 194 milyar TL’den olusuyor. Türkiye'de de en çok tercih edilen ödeme karti
markalarindan biri olan Visa, Türkiye’deki faaliyetlerini Visa Europe’un 1994 yilinda kurdugu Istanbul Irtibat
Bürosu ile sürdürüyor. Daha fazla bilgi için: http://www.visa.com.tr

DenizBank Sea&Miles Visa payWave Kredi Karti’nin Sundugu Avantajlar
•

Sea&Miles Deniz tasimaciliginda ilk ve tek Mil Programi kredi kartidir. IDO’nun (Istanbul Deniz
Otobüsleri Isletmesi) ortakliginda 2006 Mayis ayinda lansmani gerçeklestirilmistir. Kart sahipleri IDO
sehirlerarasi deniz otobüsleri ve hizli feribotlari ile seyahat ettikçe Mil kazanir. Ayrica DenizBank
Sea&Miles Kredi Karti ile yapilan alisverislerden de mil kazanir. Kazanilan bu miller Sea&Miles Mil
havuzunda birlestirilir, kart sahibi biriken miller ile bedava seyahat imkani kazanir.

•

Sea & Miles kart sahipleri her 6 dis hat feribot bileti satin alindiginda 7. si bedava !

•

Sea&Miles kredi karti contactless (temassiz) özelligine sahip bir kredi kartidir. Bu özelligi ile kart sahipleri
IDO Kadiköy, Bakirköy, Yenikapi, Bostanci, Kabatas, Avcilar iskelererinde bilet sirasi beklemeden
kartlarini turnikeden okutarak kolayca geçis yapabilirler. Sea&Miles ile yapilan geçisler akbil fiyatina yani
indirmli olarak yansitilir.

•

Ayrica contactless özelligi sayesinde Sea&Miles kart sahipleri Visa Pay Wave logosu olan her ödeme
noktasinda 35 TL altindaki islemlerini zaman kaybetmeden gerçeklestirebilirler.

•

Sea&Miles Kredi Karti, Her 1 YTL harcama karsiliginda 1 Mil kazandirir.Kazanilan millerin kullanimi için
süre sinirlamasi yoktur. Kartin ilk kullaniminda 500 mil “ Hosgeldin Hediyesi” kazandirir.

•

Yenikapi Feribot Iskelesi’deki otoparktan 48 saate kadar ücretsiz, Bandirma Güzelyali Feribot
Iskelesi’ndeki otoparktan süre siniri olmaksizin %30 indirimli olarak yararlanma imkani saglar.

•

IDO seyahatlerinizde öncelikli rezervasyon, özel giseden bilet alma ve ekstra bagaj ayricaliklari saglar.

•

Sea&Miles Gold kart sahipleri 5000 usd limitli ferdi kaza sigortasi sahibi olur.

•

Atatürk Hava Limani Valet Parking %50 Indirim avantaji sunar. Yine Istanbul, Ankara, Izmir de
havalimani gidis/gelislerde %30 indirimli VIP Shuttle hizmetinden yararlanir.

•

Ilk yil kart aidat ücreti olmayip. 2. yildan itibaren Classic Kartlar için:35 TL, Gold Kartlar için: 40 TL dir.

