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DenizBank’tan Emeklilere Özel Bankacılık
Hizmetleri
DenizBank, Emekli Bankacılığı ile emeklilere özel bankacılık hizmetleri
ve Emekli Bonus fırsatları sunuyor. Özel faizli krediler, özel ödeme
planları ve Emekli Bonus Kartı yanında sunulan ayrıcalıklardan biri de
limitsiz ve ücretsiz Medline ‘Acil Sağlık Hizmetleri Paketi’
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin beklentilerini dikkate alan ve bu parelelde,
yenilikçi finansal çözümler sunan DenizBank; yeni geliştirdiği Emekli Bankacılığı ile maaşını T.C. Sosyal
Güvenlik Kurumu’ndan (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) alan tüm emeklilere yönelik birçok fırsat
sunuyor. 19 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak Emekli Bankacılığı içinde emekli maaşını
Denizbank’tan çekmeyi tercih eden emekliler için farklılaştırılmış çok sayıda ürün bulunuyor.
Emeklilerin günlük yaşamları ve ihtiyaçlarını düşünerek hazırlanan Emekli Bankacılığı’nda maaşını
DenizBank’tan çeken emekliler şubelerden öncelikli hizmet alabiliyor. Kullandıkları ihtiyaç, taşıt ve konut
kredilerinde indirimli faiz oranlarından yararlanırken dilerlerse 3 ayda 1 anapara ödemeli “Emekli Kredisi”
kulanabiliyorlar. Ayrıca başka bankalarda kredisi bulunan emeklilere özel taksit ve vade seçenekleriyle
“Transfer Kredi” hizmetinden yararlanabilen emekliler, vadeli mevduatta da özel faiz oranlarından
faydalanıyor.
Emeklilere özel hazırlanan, Bonus’un taksitli alışveriş, bonus kazanımı ve bedava alışveriş gibi özelliklerini
taşıyan DenizBank’ın yeni kredi kartı Emekli Bonus ile emekliler; sağlık ve seyahat harcamalarında ilave
taksit yapılabiliyor, daha düşük faiz oranlarından yararlanıyor, kira, aidat ve fatura gibi düzenli ödemelerde
ücret ve komisyon ödemiyorlar.
Maaşını DenizBank’a yönlendirene Medline “Acil Sağlık Hizmetleri Paketi” hediye!
DenizBank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, emeklilere
sundukları özel çözüm paketini şöyle değerlendirdi: “Bankacılık hizmetlerimiz ve Emekli Bonus
fırsatlarımızla sadece emeklilere özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Proje kapsamında emekli maaşını
DenizBank’a yönlendiren emekliler şubelerde yaptıracakları işlemlerde öncelikli olarak hizmet görüyor.
Emeklilerin hesap işletiminden ve internetten yaptıkları havalelerden ücret alınmıyor. Sadece emeklilerin

ihtiyaçları düşünülerek oluşturulan düşük fazi ve esnek ödemeli kredilerle emekliliği daha keyifli hale
getirmeye çalışıyoruz. Bütün bu ayrıcalıkların yanı sıra emekli maaşını DenizBank’tan alanlara özel bir
hediyemiz de var. Bu müşterilerimiz maaşlarını DenizBank’tan aldıkları sürece Medline ‘Acil Sağlık
Hizmetleri Paketi’nden limitsiz ve ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. DenizBank olarak amacımız Emeklilerin
finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak hayatlarını daha keyifle yaşamalarını sağlamak. Bundan sonra
da emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz ve beklentilerinin ötesinde
hizmet vermeye çalışacağız. “

