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DenizBank’tan İstanbul’daki Berberlere
Özel Avantajlar
Esnafın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiren DenizBank,
İstanbul Erkek Berberleri Odası ile imzaladığı protokol ile özel fırsatları oda
üyelerinin hizmetine sundu.
Özel bir kredi paketinin de yer aldığı protokol kapsamında, Oda üyesi berberlere indirimli POS
fiyatlarından ücretsiz havale ve EFT işlemlerine kadar birçok avantaj sunuluyor.
“Oda üyelerini DenizBank’ın avantajlı hizmetlerinden yararlanmaya davet
ediyoruz”
İki kurum arasındaki iş birliğiyle ilgili açıklama yapan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Tarihi çok eskilere dayanan ve toplumsal
yaşantımızın önemli uğrak yerlerinden olan berberler önem verdiğimiz bir meslek grubu.
Berberler eskiden beri gündemin takip edildiği, koyu sohbetlerin yaşandığı mekanlar.
DenizBank olarak yenilenen reklam konseptimiz de bu köklü meslek erbaplarını temsilen bir
berber dükkanında geçiyor ve hararetli, keyifli sohbetlerin yaşandığı bu ortamda esnafımıza
berberler aracılığı ile “sen ne yap biliyor musun?” sorusuyla hitap ederek, günlük finansal
ihtiyaçları konusunda kendilerine rehberlik etmeye aday olduğumuzu vurguluyoruz. Tüm
bunların ışığında berberlerimize olan vefamızın bir göstergesi olarak kendilerine özel
fırsatların yer aldığı bir finansal hizmetler paketi sunduk. Oda üyesi berberler, 250.000 TL’ye
kadar ve 36 aya varan vadelerle kredi kullanabiliyor. Üye berberler, ihtiyaçlarına göre ister
%1.25 faiz oranıyla masrafsız ister %1.09 faiz oranıyla masraflı kredi paketlerimizden birini
tercih edebiliyorlar. Bununla birlikte oda üyelerine sunduğumuz finansal paket, indirimli POS
fiyatlarından ücretsiz havale ve EFT işlemlerine kadar birçok avantajlı hizmeti kapsıyor. Tüm
berberlerimizi DenizBank şubelerine bekliyoruz" dedi.
DenizBank berber dükkanlarına özel setler hazırlattı
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gerçekleştirdiği geleneksel pikniğin sponsorluğunu da üstlenerek bu meslek grubuna

desteğini sürdürüyor. DenizBank, sponsorluk kapsamında oda üyelerine çeşitli hediyeler ile
birlikte dükkanlarında kullanabilecekleri özel setler hazırlatarak dağıtımını gerçekleştirecek.

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 745 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 beş yerli
iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring,
Destek Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve
Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow Ekspres Menkul, Deniz GYO,
DenizPortföy 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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