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DenizBank ve Urban Station’dan
% 50 indirim kazandıran fastPay işbirliği
DenizBank, mobil çalışanlara ofis ortamı sunan Urban Station ile yenilikçi
uygulaması fastPay için işbirliğine gitti. Kasım ayı sonuna kadar sürecek
kampanya kapsamında, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın tüm fastPay
kullanıcıları, Urban Station şubelerinde fastPay ile gerçekleştirecekleri
ödemelerinde yüzde 50 indirim kazanıyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, fastPay uygulaması için mobil çalışanlara ofis
ortamı sunan Urban Station ile ortak kampanya düzenledi. Yapılan işbirliği kapsamında DenizBank
müşterisi olsun olmasın, tüm fastPay kullanıcıları, Urban Station şubelerinde, hızlı ve mobil ödeme
kolaylığı sunan fastPay ile gerçekleştirecekleri ödemelerinde yüzde 50 indirim kazanıyor. DenizBank’ın
yenilikçi mobil cüzdan uygulaması fastPay ile Kasım ayının sonuna kadar devam edecek kampanyada
işlem başına 100 TL’ye kadar indirim elde edilebiliyor.
fastPay kullanıcıları bunun yanı sıra Bluetooth teknolojisini kullanarak Urban Station şubelerinin 50
metre çevresinde bulunan diğer fastPay kullanıcılarının telefonlarına anlık bildirim gönderebilme
imkanına da sahip.
“Herkesi bu kampanyadan yararlanmaya davet ediyoruz”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Murat Çelik, şunları söyledi: “Türkiye’de mobil bankacılık uygulamalarına ilginin
her geçen gün arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu alandaki çalışmalarıyla sektöründe fark yaratan
DenizBank olarak bizler de hayata geçirdiğimiz yeni işbirlikleriyle müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmak, ‘Hayat Deniz’de güzel’ mottomuzun altını doldurmak üzere adımlar atıyoruz. Bu
kapsamda mobil çalışanların iş verimliliklerini artıran ve aynı zamanda kurumsal firmaların da toplantı ve
seminer odası ihtiyaçlarını karşıladığı Urban Station ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği mobil yaşayanlara
büyük kolaylıklar sağlıyor. Urban Station ile imza attığımız kampanya çerçevesinde mobil
çalışanlarınmızın hayatına fastPay ile değer katmaktan mutluluk duyuyoruz. DenizBank müşterisi olsun
olmasın herkesi bu kampanyadan yararlanmaya davet ediyoruz.”
Dijital bankacılıkta fark yaratan uygulama: fastPay
DenizBank’ın sektörde farklılık yaratan fastPay mobil cüzdan uygulaması, DenizBank müşterisi olmayan
kullanıcılara da ulaşan açık bir platform sunuyor. Tüm bankaların kredi kartları fastPay’e eklenebiliyor,
170 bin üye işyerinin yanında yeni dönemde fastPay kullanıcıları Urban Station şubelerinde de anında
yarı yarıya indirimden yararlanıyor.

Fiziki ve e-ticaret ödemelerinde hayatı çok daha kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para gönderme
ve ATM’den hiçbir tuşa dokunmadan sesle para çekebilme imkânı da sunuyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere
menşeli ödül platformu Banking Technology Awards tarafından “En İyi Ödeme Sistemi” ve The Banker
Innovation and Transection Banking Awards 2013’de Mobil Bankacılıkta İnovasyon dalında ödüller
kazanan fastPay; App Store, Google Play ve Windows Phone Store’dan indirilebiliyor.
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 739 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan üç yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek
Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank
Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank
Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin
ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı
olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın
diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel
müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş
şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya
Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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