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DenizBank ve ÇAYKUR işbirliği ile çay
üreticilerine önemli destek
Tarım sektörüne sağladığı finansal destekle özel sektör bankaları
arasında lider konumda bulunan DenizBank, ÇAYKUR ile önemli bir
işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliğiyle ürünlerini ÇAYKUR Hopa,
Kemalpaşa ve Çamlı Fabrikalarına teslim edecek üreticiler, ürün
bedelleri ile destekleme ödemelerini Çiftçi Kart aracılığı ile
DenizBank’tan alarak, DenizBank’ın tarımsal bankacılık
hizmetlerinden cazip faiz oranları ve uygun vadelerle
faydalanabilme olanağına kavuşuyor.
Tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ve sektöre sunduğu
yenilikçi ürünler ile tarım sektörüne en büyük yatırımı yapan özel banka konumundaki
DenizBank, Türkiye’nin her bölgesindeki üreticileri elindeki tüm imkânları kullanarak
desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin her yerinde tarımsal faaliyetleri için bankacılık
hizmetine ihtiyaç duyan üreticiye DenizBank farkıyla kaliteli hizmeti götürebilmeyi
hedefleyen Banka, çeşitli kuruluş, birlik ve kooperatiflerle de işbirliği içerisinde bulunarak
tarımda bir güç birliği oluşturuyor. Son dört yıldır tarım sektörüne en çok kredi kullandıran
özel banka konumundaki DenizBank, aynı zamanda nakit ihtiyaçları için özel çözümler
üretiyor ve kampanyalar düzenliyor.
Çay üreticilerine sunulan imkânlar
DenizBank’ın bu kapsamda en son attığı adım ise çay sektörünün büyük ve lider
kuruluşlarından ÇAYKUR’la yapılan işbirliği oldu. Şubat ayında yapılan işbirliği tarımsal
üreticilere birçok avantajı beraberinde getiriyor. Yapılan işbirliğinin çay üreticilerine en
büyük faydası; üreticilerin DenizBank’ın tarımsal bankacılık hizmetlerinden cazip faiz
oranları ve uygun vadelerde faydalanabilme olanağına kavuşmaları oldu. İşbirliği
kapsamında ÇAYKUR Hopa, Kemalpaşa ve Çamlı Fabrikaları’na ürün teslim eden üreticilere
3 yıl süresince, ÇAYKUR’a teslim ettikleri ürünlerin bedelleri ve destekleme ödemeleri Çiftçi
Kart aracılığı ile DenizBank tarafından ödenecek. Ürünlerini ÇAYKUR’a teslim eden
üreticilere ayrıca DenizBank tarafından Üretici Kart verilecek ve özel faiz oranları ile hasat
vadeli nakit kredi kullandırımı yapılacak. Bununla beraber 3 yıla varan vade ve cazip
koşullarda tarımsal ihtiyaç kredisi de kullanma imkanı sunulacak.
İşbirliği kapsamında ÇAYKUR’a ürün teslim eden üreticilere Üretici Kartlarıyla 5 ay vadeli
sıfır faizli Petrol Ofisi mazot kampanyasından ve 3 ay vadeli sıfır faizli gübre
kampanyasından yararlanabilme imkânı da getiriliyor. Çay üretimini ve çay üreticilerini

destekleyen DenizBank; finansman anlamında üreticileri yeni kredi modelleri, ürün ve
hizmetlerle tanıştırmaya devam edecek.
“Üretici Kart”ın sunduğu avantajlar...
100’den fazla ürüne hasat vadeli ödeme imkânı sunan Üretici Kart, çiftçinin tarımsal
üretimiyle ilgili ihtiyaçlarına pratik finansal çözümler sunan bir ürün. Tahsisi çok kolay olan
DenizBank tarımsal işletme kredisi, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek Üretici Kart ile
üreticilerin kullanımına sunuluyor.
Çiftçiler Üretici Kart limitlerini,
o Mazot (Petrol Ofisi bayilerinden, 5 ay vade 0 faizle mazot alma imkânı)
o Gübre (Anlaşmalı gübre bayilerinden 3 ay vade 0 faizle gübre alma imkanı)
o Zirai ilaç,
o Yem,
o Tarım ekipmanları,
o Tohum,
o Fide,
o Yedek parça ve diğer ihtiyaçları için üye işyerlerinden alışveriş yaparak
veya ATM’lerden nakit çekerek kullanabiliyorlar.
“Üretici Kart”ın üreticiye sağladığı fırsatlar...
o Geri ödemeler DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat
tarihinde yapılabilir.
o İhtiyaç duydukça kullanım kolaylığı vardır.
o Nakit taşıma riskini ortadan kaldırır.
o Erken ödeme imkânı sunar.
o Anlaşmalı işyerlerinden Üretici Kartın sağladığı indirimli ve diğer alışveriş
olanaklarından yararlanır.

