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“PASO Dünyası”, gençleri avantajlarla tanıştırıyor...

DenizBank’tan Gençlere “PASO”
Gençlere özel PASO Dünyası’nı tanıtan DenizBank, 18 ile 26 yaş arasındaki
gençlere başta PASO Bonus olmak üzere birçok avantaj getiriyor. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, yeni projeleri ile özellikle
gençlerin bankacılıktaki ilk tercihi olmayı hedeflediklerini söyledi.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel
çözümler sunan DenizBank, “Paso DenizBank” markası altında gençlerin bankacılık işlemlerine
yönelik tasarlanan Gençlik Bankacılığı projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtım toplantısı 13
Nisan 2010 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiyedeki tüm restoranlarda Paso Bonus ile yüzde
10 indirim, avantajlı eğitim kredileri ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri gibi birçok imkanı içinde
barındıran PASO Dünyası’nın Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen
tanıtım toplantısına DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Bahçeşehir
Üniversitesi Rektör Vekili Yıldırım Üçtuğ, DenizBank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ve DenizBank’ın marka yüzü olan Beyazıt Öztürk katıldı.
DenizBank ayrıca, gençlere özel konseptli şube açılışını da yine Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş
Yerleşkesi’nde yaptı.
“5 yıl sonra her 10 üniversiteliden birini DenizBanklı yapmayı hedefliyoruz”
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Gençlere Özel PASO Dünyası’nın
tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada genç nüfusun Türkiye’deki ağırlığının büyük bir
potansiyel vaat ettiğini ve bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ateş,
“Türkiye nüfusunun yüzde 26’sı gençlerden oluşuyor. Türkiye’deki 15 – 29 yaş arası genç nüfus,
İsveç nüfusunun 2 katı, Norveç nüfusunun ise 4 katı büyüklüğünde. Türkiye bu nüfus avantajını
yapılan projeksiyonlara göre önümüzdeki 40 yıl boyunca da koruyacak. Gençlerimiz için hem
yetişkinler hem de kurumlar tüm imkanlarını seferber etmeli. Türkiye yarın dünyanın en büyük
ekonomileri arasında ilk 10’a girecekse, bu gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek” dedi.

DenizBank olarak gençlere her zaman önem verdiklerini ve yeni projeleriyle bu önemi iyice
somut hale getirdiklerini kaydeden Ateş, “Gençlik Bankacılığı ürünleri ile özellikle üniversitelilerin
bankacılık konusunda ilk tercihi olmayı hedefliyoruz. Getirdiğimiz hizmetlerle bu hedefe kısa
sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni projemizle 2010’da 50 bin, 5 yılda 300 bin gence
ulaşacağız” diye konuştu.
Ayrıca gençlerin bankacılık ürünleri kullanımının genel popülasyona paralel dağıldığını, mevcuttta
gençliğinin %50’sinin kredi kartı kullanmakta olduğunu, % 30’a yakınının mevduat hesabı
olduğunu belirten Hakan Ateş, “Şimdiye kadar bankacılıkla hiç tanışmamış gençlerimiz de PASO
Dünyası’nda bankacılık işlemlerine ‘merhaba’ diyecek.” dedi.
Anadolu’da devam edecek olan üniversite ziyaretleri kapsamında seçilecek 15’er
öğrenciye öğrenim bursu ve DenizBank tarafından işe alım garantisi verilecek ....
DenizBank’ın Gençlere Özel PASO Dünyası’nın tanıtımı, Hakan Ateş ve Beyazıt Öztürk’ün
katılımlarıyla Anadolu’daki 14 üniversitede devam edecek. Gençlik Bankacılığı aktivitelerinin ilk
döneminde 14 Nisan’da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 21 Nisan’da Adana Çukurova Üniversitesi,
22 Nisan’da Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs’ta Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve 17 Mayıs’ta da
Bursa Uludağ Üniversitesi ziyaret edilecek. Üniversite tanıtım programı kapsamında 15 öğrenciye
öğrenim bursu, 15 öğrenciye ise DenizBank tarafından işe alım garantisi verilecek.

PASO Dünyası Bilgi Dökümanı

PASO Dünya’sında neler var?
PASO Dünyası farklılaşan birçok hizmeti içinde barındırıyor. Paso Dünyası’nın en avantajlı ürünü
olan, PASO Bonus Kart ile gençler, yılsonuna kadar Türkiye’deki tüm restoran harcamalarında
yüzde 10 indirim alırken, Bonus Card’ın tüm avantajlarına sahip oluyor. PASO Bonus’la yurt içi ve
yurt dışı yapılan tüm harcamalarda bonus kazanan gençler, biriken bonuslarıyla Bonus Program
ortaklarından bedava alışveriş yapabiliyor. PASO Bonus aynı zamanda banka kartı yerine de
geçiyor. Bu kartla alışveriş yapmakla beraber DenizBank ATM’lerinden vadesiz mevduat
hesabına ulaşılabiliyor, ATM’lerde yapılan her türlü işlem gerçekleştirilebiliyor.
PASO Dünyası’nda Genç Kaptan Hesap ile gençlerin hesabındaki para, yatırım ürünlerinde
değerlendiriliyor. PASO’lu gençler, düşük faizli yüksek öğrenim kredisiyle lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini avantajlı bir şekilde yapıyor. Paso Dünyası’nda gençlere harçlık gönderen
veliler havale ücreti ödemiyor.
PASO ile gençlerin tatillerini de düşünen DenizBank, özel indirimli ve birbirinden değişik tatil
alternatiflerini gençlerin beğenisine sunuyor. DenizBank’ın yeni projesiyle getirdiği bir başka
avantaj ise PASO Bonus Visa PayWave özelliği ile 35 TL ve altı işlemlerin şifre girilmeden, imza
atılmadan tek bir hareketle hızlı, güvenli ve kolayca yapılabilmesi. PASO’lu gençler ayrıca PASO
Card’ın Visa PayWave özelliği ile İDO turnikelerinden geçerken kredi kartını okutuyor deniz
otobüsü ile feribotlara zaman kaybetmeden binebiliyor.

DenizBank PASO Dünyası ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.pasodeniz.com adresinden, DenizBank
şubelerinden ve 444 0 804 numaralı telefondan ulaşılabilir.

