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13 EYLÜL 2011
Bankacılık sektöründe bir ilk daha…

4 milyon PTT Kart yenileniyor… Üstelik
hem kredili hem de hediyeli…
DenizBank ve PTT arasındaki işbirliğiyle PTT kartları debit kart özelliği
kazandı. Böylece PTT ATM’leri tüm bankaların dahil olduğu ortak ATM ağına
katıldı. PTT ve DenizBank müşterileri iki kurumun ATM’lerinden ücretsiz
yararlanacak. Bu vesileyle düzenlenen kampanyaya katılanları ise daire, ticari
araç ve LCD TV gibi hediyeler bekliyor

DenizBank ve PTT (T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) işbirliğiyle ortaya çıkan
yeni ürünlerin tanıtımı için, 13 Eylül 2011 Salı günü İstanbul‟da basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısına PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Osman Tural ve DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş katıldı.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural yaptığı konuşmada şunları söyledi: “PTT olarak
bu işbirliği ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimize bir yenisini ilave ediyor
olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz bu proje ile
yenilenen PTT Kart ve Kredili Hesap ürünlerimizi müşterilerimize sunmaya başlıyoruz.
Artık tüm PTT müşterileri dünyanın herhangi bir yerinde PTT kartı ile işlem yapabilecek,
kartını alışverişlerde kullanabilecek. Üstelik diğer bankaların müşterileri de bizim PTT
Matik‟lerimiz üzerinden ATM hizmeti alabilecekler. İnanıyorum ki PTT ve Denizbank
arasındaki bu işbirliği mevcut piyasa ortamında iki kuruma çok büyük artı değerler
kazandıracaktır.”
“İşbirliği birçok avantaj getirecek”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş toplantıda yaptığı konuşmada iki kurum arasındaki
işbirliğinin önümüzdeki dönemde müşterilere daha birçok avantaj getireceğine değinerek
şunları söyledi: “Türkiye‟de bir „ilk‟e imza atarak Türkiye‟nin köklü kurumlarından PTT ile yeni
ürünler ortaya çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 4 milyon PTT müşterisi
DenizBank‟ın üstün hizmet kalitesi ve gücünü yanında hissedecek. PTT‟nin hizmet ağı
Denizbank‟ın gücünü daha da artıracak. Bugün tanıtımını yaptığımız ATM entegrasyonu, PTT
Kart ve Kredili hesap ürünlerinin tüm PTT müşterilerine hayırlı olmasını diliyoruz. PTT
müşterilerini ilerleyen dönemlerde PTT Bonus Kredi Kartı ve ön ödemeli ürünleri ile de
tanıştırarak hizmetlerimize devam edeceğiz.”

PTT ve DenizBank müşterilerini bekleyen avantajlar
DenizBank ile PTT‟nin yaptığı işbirliğiyle PTT müşterileri artık tüm banka ATM‟lerinde
kullanılabilecek ortak banka kartı ve ön ödemeli kart ürünlerine sahip olabilecek. PTT
müşterileri ayrıca hesaplarında yeterli para olmasa bile PTT Kredili Hesap ile acil nakit
ihtiyaçları için kredi kullanabilecek. İşbirliği çerçevesinde emekli maaşı ve aylık alanlarla
birlikte yaklaşık 4 milyon PTT kart kullanıcısı, toplam 2.300 adet PTT ve DenizBank ATM‟sine
kolayca ulaşabilecek. İşbirliğiyle Denizbank müşterileri PTT ATM‟lerinden, PTT müşterileri de
1,200 Denizbank ATM‟sinden ücretsiz olarak yararlanacak. PTT müşterileri yeni PTT Kart‟ları
ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında tüm ATM‟lerden para çekebilecek ve aynı zamanda
alışveriş yapabilecek. PTT‟nin DenizBank dışında bu alanda başka bir bankayla işbirliği
bulunmuyor.
PTT Kart ve PTT Kredili Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) almak isteyen müşteriler başvuru
işlemlerini yaklaşık 1.300 PTT merkez ve şubesinden yapabilecek, ayrıca acenteler dahil
Türkiye genelindeki toplam 4.243 PTT işyerinden parasal işlem yapabilecek.
KMH ürününe başvuranları hediyeler bekliyor
İşbirliği kapsamında Milli Piyango‟nun izni ile 15 Aralık 2011‟e kadar sürecek yeni bir
kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında PTT KMH ürününe başvuran müşteriler arasında
yapılacak çekilişle 1 kişi Demir İnşaat‟tan İstanbul‟da 1 daire, 3 Kişi Ford‟dan ticari araç, 25
kişi Vestel‟den No - Frost buzdolabı ve 35 kişi Vestel‟den LCD TV kazanacak.

