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DenizBank Banka Kartları Paracard özelliği ile
artık Bonus kazandırıyor!
DenizBank banka kartları Paracard olarak yenilendi. DenizBank
Paracard müşterileri artık bir ATM kartından daha fazlasına sahip
olacak. Paracard ile alışverişlerinde Bonus kazanımının yanında acil
nakit ihtiyacı olan müşteriler, Kredili Paracard ile 7/24 krediye
ulaşabilecekler.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, banka kartlarına (Debit Kart) önemli bir
özellik daha kazandırdı. DenizBank, Garanti Bankası ile yaptığı anlaşmayla hesap açtıran tüm
müşterilerine verdiği banka kartlarına Paracard özelliği ekledi. Böylece DenizBank banka kartı
için başvuran tüm müşterilerin yeni banka kartları, aynı zamanda bonus kazanma özelliğine de
sahip oldu. Hali hazırda banka kartı sahiplerinin ise, Paracard avantajlarından yararlanabilmeleri
için “Paracard” yazıp 3280’e mesaj yollaması yeterli. Acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine, özel
Kredili Paracard ile puan kazanmanın yanı sıra 7/24 ATM’lerden ve alternatif dağıtım
kanallarından 12 ay vadeli krediye yeni başvuruya gerek kalmadan kolay ve hızlıca ulaşma
imkânı getirildi.
İlgi daha da artacak
DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, getirdikleri
ekstra avantajlarla Banka müşterilerinin artık daha fazla olanağa sahip olduğunun altını çizdi.
Ertürk, “Piyasada 96 milyon adet banka kartı bulunuyor ve Bankamıza ait 3 milyon banka kartı
var. Garanti Bankası’yla işbirliği yaparak Paracard avantajlarını müşterilerimiz ile buluşturuyoruz.
DenizBank müşterileri artık Bonus üye işyeri zincirinden de yararlanabilecekler ve bonus
kazanacaklar, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler kredi de kullanabilecekler. Paracard özelliği ile
birlikte DenizBank banka kartlarına olan ilginin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 685 şubesi ile 14 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet
göstermektedir. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, https://www.facebook.com/DenizBank, https://twitter.com/DenizBank
Sberbank hakkında
Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank, Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini
elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka
hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, 245.000’den fazla
gerçek ve tüzel kişiye aittir. Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan bankanın yaklaşık
19.000 şubesi ve yapısal iç birimleri bulunmaktadır. Bankanın uluslararası ağı, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye dahil olmak üzere 20 ülkede yer alan iştirakler, şubeler
ve temsilciliklerden oluşmaktadır. Eylül 2012’de Sberbank, konsolide aktif bazında Türkiye’nin 5. büyük
özel bankası ve 8. büyük bankası konumunda olan DenizBank’ın hisselerinin satın alınması işlemini
tamamladı. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına
sahiptir.
Resmi web sitesi : www.sberbank.ru

