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DenizBank'tan Üreticilere yüzde 0.85
faiz oranıyla
Bayram Ettiren Kredi
Tarım sektörünün gelişmesi yönünde destek sağlamayı ilke edinen
DenizBank, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla üreticilerin nakit
ihtiyaçlarına yönelik özel fırsatların yer aldığı yeni kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında, 23 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında üreticilere
yüzde 0.85'den başlayan faiz oranları, 36 aya varan vadeler ve uygun geri
ödeme seçenekleri ile formalitesiz kredi kullanma imkanı sağlanıyor.
Tarımın finansmanında özel bankalar arasında birinci sırada konumlanan DenizBank; sektörün
ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı ürün ve kampanyalar sunmaya devam ediyor.
"Üreticilere Bayram Ettiren Kredi" adıyla başlatılan yeni kampanya çerçevesinde, üreticiler
yüzde 0.85’den başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle kredi kullanabiliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, Banka'nın 10 yıl önce Tarım Bankacılığı alanında
başlattığı ve büyük önem atfettiği desteği sürdürmek ve üreticilerin yanında olmak adına
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi.
Sun, "Tarım sektörünün finansmanında özel bankalar arasında lider konumumuzu sürdürüyor
olmak bizlere gurur verdiği kadar omuzlarımıza büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Halihazırda
Tarım Bankacılığı hizmeti veren 262 şubemiz ile Türkiye’nin dört bir yanına Bankamızın farkını
taşıyoruz. Bunu sürdürmek amacıyla yeni kampanyalarla üreticilerimizin yanında ve yakınında
olabilmeyi, sorumluluğumuzun bir gereği olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede yaklaşan
Kurban Bayramı öncesi üreticilerimizin oluşacak nakit ihtiyacına destek olmak amacıyla yüzde
0.85 faiz oranından başlayan, 36 aya varan vade ve uygun geri ödeme seçenekleri sunan,
formalitesiz yeni bir kredi kampanyası başlattık. Tarım sektörünün gelişimi için üstlenmiş
olduğumuz önemli misyon gereği finansman anlamında, üreticimizi sektörün ihtiyacına uygun
yeni ürün ve kampanyalar ile tanıştırmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğimiz."
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 725 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı
altında; DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, üç yerli finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal iştirak
ve Bahreyn'de bir şube faaliyet göstermektedir. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi,
DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, 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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