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PTT ile DenizBank arasında önemli işbirliği

PTT ve DenizBank güçlerini PTT Kartları
için birleştirdi
İki kurum arasında yapılan işbirliği ile PTT kartlara Visa/MasterCard
özelliği kazandırılarak alışverişlerde ve tüm Banka ATM’lerinde
kullanılabilecek ortak banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart
çıkarılacak. PTT ATM’lerinin tüm Bankaların dahil olduğu ortak ATM ağına
entegrasyonu sağlanacak.
Türkiye’nin köklü kurumlarından PTT (T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) ile
sahip olduğu finansal süpermarket anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve
özel çözümler sunan DenizBank, önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında PTT
kartlara Visa/MasterCard özelliği kazandırılarak alışverişlerde ve tüm Banka ATM’lerinde
kullanılabilecek ortak banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart çıkarılacak. PTT müşterileri
için çıkarılacak kredi kartlarında Bonus’un tüm özellikleri yer alacak. PTT müşterilerinin
uluslarası ödeme sistemleri (Visa/MC) platformunda çalışan banka kartı ve kredi kartı
alabilmesine imkân tanıyan PTT Kart ile ilgili Sirkeci PTT Postane Binası’nda yapılan tanıtım
toplantısına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, PTT Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural,
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş katıldı.
Yıldırım: ” PTT’nin DenizBank’la yaptığı işbirliği bir ilki oluşturuyor”
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım “Kurumların geçmiş birikimleri, o an için yaptıkları ve
gelecek vizyonları bir bütünü oluşturur. PTT bugün pek çok katmadeğerli hizmeti yaygın
şekilde veren, posta kargo ve bankacılık alanında diğer kurumlarla işbirliği içerisinde hizmet
çeşitliğini artıran bir yapıya kavuşmuştur. Bu ülke insanında 170 yıllık krediye sahiptir.
Ülkemizin güzide bankalarından DenizBank’la yaptığı işbirliği ise bir ilki oluşturmaktadır.
PTT’yi ve DenizBank’ı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yeni işbirliğiyle ilgili tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada, bu proje ile PTT müşterilerinin uluslararası kartlı ödeme sistemlerine taşınmış
olacağına dikkat çekti. DenizBank ve PTT’nin oldukça büyük bir ortak kart projesine imza
attığının altını çizen Ateş, “Yaptığımız işbirliğiyle;
•

PTT Kartları tüm Banka ATM’lerinde kullanılabilecek, aynı zamanda tüm Bankaların
kartlarının PTT ATM’lerinden yararlanabilmesini sağlayacağız,

•

PTT Bank mevcut müşterilerine banka kartı,

•

Bonus özelliklerini de içinde barındıran kredi kartı,

•

Proje bazlı ön ödemeli kart vereceğiz.
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sertifikasyonlu banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart platformuna taşınarak kapalı
devre çalışan yapıdan çıkıp, yutiçinde ve yurtdışında diğer banka işyeri ve ATM’lerinde
de kullanılabilir hale getirilecek.
PTT ile yaptığımız işbirliğinin taraflara ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni
ediyorum” dedi.
PTT Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural da yaptığı konuşmada, “DenizBank ile
gerçekleştirdiğimiz bu proje ile hem kendi müşterilerimiz hem de diğer bankaların müşterileri
bizim pttmatik’lerimiz üzerinden atm hizmeti alabileceklerdir. PTT olarak bu işbirliği ile yeni
müşterilere yeni hizmetler sunmak ve hizmetlerimize bir yenisini ilave ediyor olmaktan büyük
bir onur duyuyoruz. İnanıyorum ki PTT ve DenizBank A.Ş. arasındaki bu işbirliği mevcut
piyasa ortamında iki kuruma çok büyük artı değerler kazandıracaktır” diye konuştu.
PTT Kart birçok avantaj getiriyor
PTT ve DenizBank arasındaki işbirliği temel olarak PTT’den maaş alan, SGK (Sosyal Güvenlik
Kurumu) ya da posta çeki ödemesi yapan müşterilere banka kartı ve kredi kartı verilmesini
kapsıyor. İki kurum arasında yapılan işbirliği ile PTT müşterileri uluslararası kartlı ödeme
sistemlerine taşınmış olacak.

Yapılan işbirliği ile DenizBank, Visa/MasterCard BIN kullanım hakkını PTT Bank’a sağlayacak
ve bu müşterilere kart basılacak. Ortak çıkartılacak kredi kartı ayrıca Bonus’un tüm
özelliklerini içinde barındıracak. PTT Banka Kartı ve PTT Kredi Kartı almak isteyen müşteriler,
PTT’nin tüm Türkiye genelindeki 4100’e yakın şubesinden başvuruda bulunabilecek.
DenizBank özel işbirliği ile hayata geçirilen PTT Kart, bir “ilk” olma özelliğini de taşıyor.

