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Kiler Bonus’la Market Harcamalarında
%30’a Varan Tasarruf
 DenizBank, Kiler Grubu ile Kiler Bonus ortak markalı kart projesini
hayata geçirdi. Kiler Bonus sahipleri market harcamalarında %30’a
varan oranlarda tasarruf edecekler. Kart sahipleri Bonus’un tüm fayda
ve fırsatlarından yararlanırken Kiler Kazanç Kart’ın özelliği olan kazanç
puan toplamaya da devam edecekler.
 Lansmana özel kampanya ile 12 Şubat – 31 Mayıs 2013 tarihleri
arasında Kiler Bonus’la yapılacak ilk 100 TL’lik Kiler alışverişlerinde
50 TL bonus kazanılacak.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, Kiler Perakende ile önemli bir iş işbirliği
yaptı. DenizBank, Kiler Perekande ile ortak markalı kart projeleri için münhasırlık anlaşması
imzaladı. Anlaşmanın ortak projesi olan Kiler Bonus için 12 Şubat 2013, Salı günü İstanbul
Sapphire Seyir Terası’nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya DenizBank Genel Müdürü
Hakan Ateş, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk,
Kiler Holding Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler ile Kiler Perakende Genel
Müdürü Nihat Özdemir katıldı.
Bonus’un tüm özellikleri Kazanç Kart faydaları ile birleşti.
Kiler Bonus; Bonus’un tüm özelliklerini taşıdığı gibi Kiler Marketleri’nin sadakat programı olan
Kazanç Kart’ın sunduğu tüm fayda ve fırsatlardan da yararlandırıyor. Öte yandan düzenli
kampanyalar ile müşteriler Kiler Bonus’larını kullandıkça kazanacaklar. Market harcamalarında %10
ile %30 arasında değişen oranlarda indirim ve ilave puan kazanımları Kiler Bonus sahiplerini
bekliyor. Üstelik lansmanla birlikte Kiler Bonus’un çıkışına özel düzenlenen kampanya ile 12 Şubat –
31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kiler Bonus’a başvuranlardan ilk yıl kart ücreti alınmayacak, aynı
zamanda bu tarihler arasında ilk 100 TL’lik Kiler alışverişlerinde de 50 TL bonus kazanılacak.
“DenizBank’ın perekende bankacılıktaki gücünü Kiler Bonus’a da aktardık”
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’de perakende
sektörünün potansiyeline dikkat çekti. Kiler Bonus’un iki kurumun ortak gücünü yansıtacağını
kaydeden Ateş, “Türkiye’nin en önemli markalarından Kiler ile yaptığımız iş birliği, hem bizlere hem
de tüketicilere kazandıracak. Ortak markalı kredi kartı ürünlerimize bir yenisini, Kiler Bonus’u
ekliyoruz. Miles & More ve Sea & Miles projelerinde ulaşım, Türkiye’nin en geniş katılımlı futbol

programı Taraftar Bonus, belediyelerle birlikte çıkardığımız şehir kartları projeleri gibi güçlü
ortaklıklarla büyüyen kart portföyümüze bir yenisi perakende sektöründe Türkiye’nin en büyük
markalarından Kiler ortaklığıyla Kiler Bonus’u ekliyoruz. Bonus’un geniş üye iş yeri ağı, kampanya
altyapısı ve diğer tüm fırsatları ile Kazanç Kart’ın tüm avantajları Kiler Bonus’ta toplandı.
DenizBank olarak perakendenin Türkiye için önemini biliyor ve bu alanda da insanlarımıza en iyi
hizmeti vermek için uğraşıyoruz. DenizBank’ın perekende bankacılıktaki gücünü Kiler Bonus’a da
aktardık. Kiler Bonus; Bankamıza, Kiler Perakende’ye ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Kiler Bonus ile memnuniyet artacak
Kiler Holding Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, “Kiler olarak, gelecek yıllarda
teknolojiyi yakından takip ederek tüketici beklentilerini ve alışkanlıklarını doğru okumanın, en az
fiyat rekabeti kadar önem kazanacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2 yıldır Kiler’in tüm alt
yapı, müşteri ilişkileri yönetimi, teknoloji kullanımı ve mağaza organizasyonlarını bu öngörüye göre
planlamaya ve uygulamaya başladık. Hem müşterilerimizden hem de tedarikçi ve üretici
firmalardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Kiler Bonus kart projesi de bu süreçte gündemimize girdi.
Bugüne kadar Kazanç Kart ile müşterilerimizle kurduğumuz bağ oldukça kuvvetli oldu. Kiler Bonus
ile bu bağın artacağına, müşterilerimizin kazançlı alışveriş yaptıklarını daha çok hissedeceklerine ve
sağlanan avantajlar ile memnuniyetlerinin artacağına inanıyoruz. Başta Sayın Hakan Ateş olmak
üzere tüm Denizbank ailesine, Kiler’deki çalışma arkadaşlarıma, bu işbirliğinde emeği olanlara bir
kez daha huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Umarım önümüzdeki dönemde daha pek çok
başarılı işe birlikte imza atarız.” diye konuştu.
Kiler Bonus’a başvurmak çok kolay
Kiler Bonus’a başvurmak için “KILER” yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik
numarasını 3280’e göndermek yeterli. Tüm DenizBank şubeleri, www.denizbank.com
ve 444 0 800 DenizBank iletişim merkezi üzerinden de Kiler Bonus’a kolayca
başvurulabilir. Ayrıca tüm Kiler mağazalarında da kart talebinde bulunabilirsiniz.
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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