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KOBİ dostu DenizBank
Tokat’a çıkarma yaptı
DenizBank, Tokat’ta düzenlediği gala yemeğiyle kent esnafı ile bir araya
geldi. Kentteki girişimcilerin sorunlarını dinleyen DenizBank yetkilileri,
bankanın işletmeler için sunduğu hizmetler konusunda bilgi verdi.
Sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve yenilikçi
çözümler sunan DenizBank, İşletme Bankacılığı konusundaki kurmay heyetiyle Tokat’a
çıkarma yaptı. DenizBank yetkilileri, 24 Kasım 2010 günü Grand Ballıca Otel’de gala
yemeğinde kentin girişimcileriyle bir araya geldi. Gala yemeğine DenizBank İşletme ve Tarım
Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun da katıldı. Kent esnafının sıkıntılarını
dinleyen DenizBank yetkilileri, bankanın sunduğu hizmetler hakkında da bilgi verdi.
DenizBank İşletme ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, gala
yemeğinde yaptığı konuşmada girişimciler için geliştirdikleri İşletme Kart’a dikkat çekti.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal dengesi açısından çok önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin
(Küçük ve Orta Boy İşletme) kredilerden yurtdışındaki KOBİ’ler kadar faydalanamadığını
belirten Sun, “KOBİ’lerimizin büyüme ve kalkınma açısından daha fazla desteklenmeleri
gerektiği açıktır. KOBİ’ler işlerini büyütmek için gerekli olan sermaye desteğini bulmakta
zorlanıyorlar. DenizBank olarak biz KOBİ’lere özel bir önem veriyoruz” dedi.
“Esnafın yanındayız”
Küçüğünden büyüğüne tüm KOBİ’lerin uzmanı olmadıkları alanlarda mutlaka destek alması
gerektiğini ifade eden Gökhan Sun, “Ekonomiyi takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve
finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi becerebilen firmalar başarılı olacaklardır. Sektörde en çok
sıkıntı duyulan konulardan biri, yapılmak istenen yatırımlar için uzun vadeli kredi imkânı
bulunamaması… Bu alanda Sermaye Destek Kredilerimiz ile uygun faiz oranlarından
işletmelere 10 yıla varan vadelerde kredi imkânı sağlıyoruz. Ayrıca KOSGEB desteği ile
firmalarımıza 80 bin TL’ye kadar ihtiyaç ve 200 bin USD’ye kadar ihracat destek kredilerini
faizsiz sağlayacağız. Sektörüne göre firmaların nakit akışlarının düşük olduğu dönemlerde
geri ödemesiz, diğer dönemlerde ise eşit taksitli ödeme yapılabilen sektörel kredilerimizi de
hizmete sunduk. Esnafın en çok desteklenmesi gereken dönemde yanında olduk, bundan
sonra da desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Hızlı, güler yüzlü ve güvenilir hizmet anlayışı,
yenilikçi ürün ve hizmetler, rekabetçi kredi faiz oranları ile esnafımızın her zaman yanındayız.”
diye konuştu.

İşletme Kart hakkında
İşletme sahiplerine maliyet ve zaman yönetimi açısından etkin çözümler sunun İşletme Kart,
4 farklı kredi imkanıyla da ihtiyaca özel çözümler üretiyor. İşletme Kart bu doğrultuda
tasarlanmış Kurtaran Hesap, Taksitli Ticari Kredi, Sezon Ödemeli Sektör Kredileri ve Busines
Card ürünlerini tek bir kartta buluşturuyor.
Denizbank ‘İşletme Kart’ sahipleri,
•

Acil durumlarda hesaplarında nakit bulunmaması durumunda Kurtaran Hesap ile nakit
ihtiyaçlarını,

•

36 aya varan vadelerde Taksitli Ticari Kredi ile işletme sermayesi ihtiyaçlarını,

•

Sektöre özel, geri ödemesiz dönemler içeren Sezon Ödemeli Sektör Kredileri ile
sezona bağlı nakit akışlarına uygun kredi ihtiyacını,

•

Business Card özelliğiyle de, şirket harcamalarına ilişkin her türlü gereksinimi tek bir
kart ile karşılayabiliyor.

2008 yılında hayata geçen ve kısa sürede 100 bin işletme sahibinin tercih ettiği İşletme Kart
başvuruları, SMS ve Denizbank şubelerinin yanı sıra ATM’ler ile Açıkdeniz internet bankacılığı
aracılığıyla da yapılabiliyor.

