BASIN BÜLTENİ

13 Şubat 2013

DenizBank’tan Mobil Para Transferinde Bir İlk
DenizBank, fastPay uygulaması ile banka müşterisi olsun olmasın sadece cep
telefonu numarası ile gece-gündüz, hafta sonu 7x24 para transferi yapabilme
imkânı sunuyor. Uygulama, “sesle para gönder” ve “restoranda mobil ödeme”
özellikleri ile ilk olma özelliği taşıyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile dikkat çeken DenizBank, hayata geçirdiği fastPay uygulaması
ile kullanıcılara ödeme alışkanlıklarını kökten değiştirecek birçok özelliği deneyimleme fırsatı
sunuyor.
fastPay, operatör ve hesap bağımsız altyapısı ile banka müşterisi olsun olmasın tüm
kullanıcılara sadece cep telefonu numarası ile gece-gündüz, hafta sonu 7x24 para transferi
yapabilme olanağı veriyor. DenizBank, fastPay’in “Sesle Para Gönder” ve restorantta kasaya
gitmeden direkt mobil uygulamanın içinden ödeme yapılabilme özellikleri ile sektörde yine bir
ilke imza atarak mobil para transferinde farklı deneyimler yaşatıyor.
Ses ile komut yeterli...
fastPay mobil cüzdan uygulaması, “Sesle Para Gönder“ özelliği ile benzerlerinden ayrışarak
sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Para transferleri için hızlı işlemlere kaydedilen rumuzu,
kullanıcının sesinden ayrıştırabilen bir teknolojinin uygulandığı bu özellik sayesinde para
transferi yapmak için cep telefonuna sesli komut vermek yeterli oluyor.
Restoranda direkt mobil uygulama üzerinden ödeme imkânı...
fastPay uygulamasının ön plana çıkan bir diğer özelliği de restoranda kasaya gitmeden mobil
cihaz üzerinden ödeme yapılmasına imkân vermesi... Bunun için uygulamadan ilgili işyerini
seçmek ve ödeme tutarını girmek yeterli oluyor. Uygulama aynı zamanda adisyon açmaya ve
ikinci bir kişinin uygulama ile hesaba katılması ile ortak ödeme yapmaya olanak veriyor.
fastPay ile internetten online ödeme de yapılabiliyor.
DenizBank müşterileri ise fastPay içindeki cüzdanlarından mevduat, kredili mevduat hesabı
veya fon bakiyelerinden ödeme yapabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Murat Çelik, DenizBank’ın inovatif yaklaşımına paralel olarak birçok alanda
sektörü ilklerle tanıştırdığını belirterek fastPay uygulaması ile ilgili olarak; “Türkiye nüfusu 29
yaş ortalaması ile genç bir nüfusa ve aynı zamanda yaklaşık olarak 65 milyon GSM
kullanıcısına sahip. Mobil cihaz kullanımının da yaygınlaşmasına paralel, mobil bankacılık
uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor. Biz de DenizBank olarak bu alanda birçok
uygulama hayata geçiriyoruz, fastPay de bunların en yenisi. fastPay’i benzerlerinden farklı
kılan en önemli özellikleri ise; para transferinde gönderici ve alıcının DenizBank müşterisi
olmasına gerek kalmadan işlem yapabilmesi, sesle para gönderme ve kullanıcıların restoranda
kasaya gitmeden direkt mobil uygulamanın içinden ödeme yapabilmesine olanak tanıması.”
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’nda DenizBank’ın Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt
dışındakilerle toplam 614 şubesi ve 11.382 kişilik kadrosu bulunmaktadır. DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, dört yerli
finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, EkspresYatırım,
DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür,
Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası
iştirakleridir.
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 6. büyük özel bankası ve 9. 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
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