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Tüm olanaklarını Bursa için seferber eden DenizBank, Bursalı girişimcilere
çok özel avantajlar sunuyor

DenizBank’tan Bursa çıkarması
DenizBank ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Yapılan protokolle Bursalı girişimciler “Sermayenize Destek
Kredisi” ile “Eşit Taksitli” kredi imkânına kavuştu. DenizBank ayrıca Paso
Gençlik Bankacılığı projesini, reklam yüzü Beyazıt Öztürk’le birlikte Uludağ
Üniversitesi’ndeki gençlere tanıttı.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve
özel çözümler sunan DenizBank, Türkiye ekonomisinin büyümesi için Anadolu’nun dört bir
yanına gidip şehirlere özel projelere imza atmaya devam ediyor. DenizBank, üyelerine cazip
koşullarda finansman sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 17 Mayıs 2010,
Pazartesi günü yapılan imza töreni, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez ve
DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Derya Kumru’nun katılımlarıyla gerçekleşti.
Uzun vade opsiyonu
İmzalanan protokol çerçevesinde BTSO üyesi işletmeler, DenizBank’tan 72 aya varan vadelerle
“Sermayenize Destek Kredisi” ve 36 aya varan vadelerle “Eşit Taksitli” kredi imkânını özel faiz
oranlarıyla kullanabilecekler. Her iki kredinin faiz oranı da % 1.25 olacak. İşletmelerin mal ve
hizmet alımları için sermaye ihtiyaçlarına uzun vadeli finansman opsiyonu sunan ilk kredi
olarak konumlanan “Sermayenize Destek Kredisi”, nakit ihtiyaçlarını 6 yıl vadeye kadar
karşılama imkânı sağlıyor. Öte yandan BTSO üyelerine özel faiz avantajları sunan DenizBank’ın
bu yeni kredisi, 3 ay ödemesiz olarak kullanılabiliyor.

“DenizBank, Bursalı işletmelerin büyümesine yardımcı olacak”
DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Derya Kumru, işbirliği imza töreninde yaptığı konuşmada
““Güçlü sanayisine bağlı olarak yaratmış olduğu katma değer ve istihdam açısından ülkemiz
ekonomisi için büyük bir öneme sahip olan Bursa, yarattığı katma değerle, İstanbul, Kocaeli ve
İzmir’in ardından dördüncü sırada yer alıyor. Bursa’nın yarattığı ekonomik katma değer
paralelinde bir büyüklüğe sahip olan BTSO, 30 bini aşkın üye sayısıyla Türkiye’nin en güçlü
odalarından biri konumunda. Ticaret Odası üyelerimizin finansal ihtiyaçlarına çözüm üretmek
üzere DenizBank olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile BTSO üyesi işletmelere özel destek kredileri sunuyoruz.
Getirdiğimiz avantajlarla DenizBank, Bursalı işletmelerin büyümesine yardımcı olacak. Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra yurt genelinde 240 adet Ticaret Odası ve Esnaf Odası ile
de işbirliğine giderek, işletmelerin finansal aracılara ulaşması ve yararlanması anlamında
önemli mesafeler kat ettik. BTSO ile de işbirliği protokolü yaparak daha çok işletmeye
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Bugün itibariyle DenizBank İşletme Bankacılığı’nın ürün ve
hizmetlerinden yararlanan işletme sayısının 450 bine ulaştığı bilgisini veren Derya Kumru,
“Hedefimiz, DenizBank’ın İşletme Bankacılığı alanındaki farklılığını daha fazla işletmemizle
paylaşarak; yılsonuna kadar bu sayıyı 600 bine yükseltmek. 2010 yılında Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası üyelerimize yaklaşık 50 milyon TL kredi imkânını sunmayı hedefliyoruz” diye
konuştu. Kumru, Bursaspor’un futbolda şampiyon olmasından da son derece mutlu olduklarını
ve Bursaspor’u kutladıklarını belirtti.
“Sermayenize Destek Kredisi” ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.denizbank.com adresinden,
DenizBank şubelerinden ve 444 0 804 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
DenizBank Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret etti
DenizBank’ın Bursa’daki bir başka etkinliği ise “Paso DenizBank” markası altında gençlerin
bankacılık işlemlerine yönelik tasarlanan Gençlik Bankacılığı projesinin tanıtımı oldu. Reklam
yüzü Beyazıt Öztürk ile Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret eden DenizBank, Türkiyedeki tüm
restoranlarda Paso Bonus ile yüzde 10 indirim, avantajlı eğitim kredileri ve ayrıcalıklı
bankacılık hizmetleri gibi birçok imkânı içinde barındıran PASO Dünyası’nı gençlere bizzat
anlattı.

