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Bireyin yanında müşterinin ailesini de ayrıcalıklar bekliyor

DenizBank
“Afili Bankacılık” yapacak
Üst segment müşterilere ve ailelerine özel Afili Bankacılık programını
tanıtan DenizBank, müşterilerine ücretsiz evden para alma hizmeti gibi
sektörde ilk olacak bir çok ayrıcalığı kapsayan yepyeni bir bankacılık
yaklaşımıyla ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunuyor. DenizBank Genel
Müdürü Hakan Ateş, Afili Bankacılık’ın bankanın hızlı büyümesinde önemli
yapı taşlarından biri olacağını söyledi.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve
beklentilerinin ötesinde çözümler sunan DenizBank, üst segment müşterilere ve ailelerine
ayrıcalıklı bankacılık hizmeti sunmak üzere tasarlanan “Afili Bankacılık” projesini hayata
geçirdi. Projenin tanıtım toplantısı 25 Kasım 2010 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Kişiye özel
müşteri temsilcisinden tüm hizmet kanallarında önceliklere, Afili aile ayrıcalıklarından şehir
hayatında çok özel life style hizmetlere kadar geniş bir yelpazede birçok imkânı içinde
barındıran Afili Bankacılık’ın tanıtım toplantısına DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş,
DenizBank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ve
DenizBank’ın marka yüzü olan Beyazıt Öztürk ile Helin Avşar katıldı.
“Afili müşterilerimize ve ailelerine ayrıcalıklarla dolu bir dünya sunuyoruz ”
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Afili Bankacılık’ın tanıtım
toplantısında yaptığı konuşmada yeni bankacılık yaklaşımlarının üst gelir grubu müşterilerine
ve ailelerine beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi hedeflediğini belirterek, “Yeni bankacılık
yaklaşımımız çok geniş bir yelpazede müşterilerimizin ve ailelerinin ayrıcalıklı hissetmesine
imkân veriyor” dedi.
Türkiye’nin en uzun vadeli mortgage kredisi Afili’ye özel...
Müşteri ve ailesi için kaliteli, özgün, ayrıcalıklarla dolu ilk ve tek bankacılık anlayışının
DenizBank’ta olduğunun altını çizen Ateş, “Kişiye özel bireysel danışmanlık hizmeti,
şubede işlemlerde öncelik sırası, yatırım, kredi, mevduat ve sigorta ürünlerinde ayrıcalıklı
fiyatlamalar, mortgage kredilerinde Afili’ye özel 25 yıla varan vadelerle en uzun
vadeli kredi imkânı, yatırım ürünlerinde özel faiz oranları ve ücretsiz ya da indirimli

bankacılık işlemleri gibi ayrıcalıklı hizmetler Afili Bankacılık müşterilerine özel sunulacak” diye
konuştu.

Ateş ayrıca Afili’ye özel Afili Bonus Platinum kredi kartı ürünü de olacağını ve bu kartın
daha yüksek bonus kazanımlı ve nakit çekim limitli, ayrıcalıklı bir kart olacağını da
sözlerine ekledi.
Türkiyenin en geniş kapsamlı havalimanı otopark indirimi programı
Afili Bankacılık kapsamında müşterilerinin hayatına değer katacak life style hizmetler de
sunulacağını belirten Ateş, “Havalimanı otoparklarında %50 indirim ile Türkiye’nin
en geniş kapsamlı indirim programı, ücretsiz Afili Havalimanı transferi, restoranlarda
%50’ye varan indirimler, çocuklara özel yatırım ve birikim ürünleri gibi birçok ayrıcalığı da Afili
Bankacılık müşterilerimize ve onların ailelerine sunacağız.” dedi.
“Afili” müşterilerin paraları evlerinden teslim alınacak
Ayrıca Türkiye’de ilk kez sunulacak bir hizmetle Afili müşterilerin paraları evden ya da ofisten
özel güvenlik eşliğinde teslim alınacak, hesaplarına yatırılacak. Üstelik ücretsiz olarak
verilecek bu hizmet için müşterinin özel müşteri temsilcisini araması yeterli olacak.

Afili Bankacılık hakkında…
Afili Ürünler
•

Afili Birikim Yönetimi ürünleriyle daha fazla değerlenen birikimler

•

Mevduata avantajlı fiyatlama

•

Afili Kredi Fırsatları ile sürekli faiz indirimi ve %50 dosya masrafı indirimi

•

Özel vade ve fiyatlamalarla hobi kredileri – Foto Kredi

•

Afili Kredi Kartı Ayrıcalıkları ile kredi kartlarında her daim en iyi hizmet

•

Afili Sigorta Ürünleri’nde sürekli %5 İndirim

•

Afili Bireysel Emeklilik Planları ile gelecekte de Afili bir yaşam

•

Afili’ye özel Afili Bonus ile daha yüksek bonus kazanımı ve yüksek limitli nakit avans ve daha
fazlası...

•

Mortgage kredilerinde Afili’ye özel 25 yıla varan vadeler

Afili Avantajlar
•

Kişiye özel Bireysel Danışmanlık hizmeti

•

Evden / Ofisten özel güvenlikle ücretsiz para yatırma

•

Q-matik sıralamasında önceliklere sahip olarak şubedeki işlemleri hızlı ve kolayca
halledebilme

•

Tüm kredi süreçlerinde öncelik

•

Değerli evrak ve eşyalar için ücretsiz özel kiralık kasa hizmeti ile daha fazla güven

•

Yüksek ATM limiti ile 7/24 daha kolay nakit temini

•

Kayıp, çalıntı kart bildirimlerinde öncelikli kart teslimi ile kesintisiz hizmet

•

Platinum kart sahiplerine Ferdi Kaza Sigortası hediyesi

•

İndirimli hesap işletim ücreti

Afili Lifestyle
•

Şehir hayatındaki kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirme

•

Afili Yemeğiniz Deniz’den

•

Ay’ın Afili Restoranı ile farklı tadları %50 indirimle keşfetme ayrıcalığı

•

Su Ada Club ve Reina’da % 25 indirim ayrıcalığı ve Su Ada Club’da ücretsiz havuz keyfi

•

Tüm Türkiye’de ailece pazar keyfi %30 indirimli

Afili Seyahatler

•

İstanbul, Ankara, İzmir Havalimanı otoparklarında, iç ve dış hatlar terminallerinde, hem
otopark hem de vale ücretlerinde %50 indirim – Türkiye’nin en geniş havalimanı indirim
programı

•

Ücretsiz Afili Havalimanı transferi ile seyahatlere Afili başlangıç

Afili Aile Ayrıcalıkları

•

66 aya varan vadelerde Afili Eğitim Kredisi ile çocukların geleceği daha fazla güvende

•

Çocuklar için; özel birikim hesabı ve fonlar ile birikim yapma imkânı

•

Okul ödemesini DenizBank’tan yapan Afili ailelere Afili Eğitim Sigortası hediyesi

Afili Bankacılık’la ilgili ayrıntılı bilgiye 0 212 340 21 21 numaralı Afili İletişim Hattı’ndan ve
www.afilideniz.com web adresinden ulaşılabilir.

