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DenizBank’ tan “Öğretmenler Günü”ne özel Konut
Kredisi


DenizBank “Öğretmenler Günü’ne Özel Konut Kredisi” kampanyasını bütün
öğretmenlerin hizmetine sundu.



Tüm çalışan ve emekli öğretmenler Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak
kampanyakapsamında özel faiz avantajları ve kredi tahsis ücreti olmadan
konut kredisi kullanma ayrıcalığına sahip oluyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği öncü çalışmalarıyla sektöründe farklılaşan
DenizBank, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere özel konut kredisi
kampanyası hazırladı. 31 Aralık’a kadar tüm kamu ve özel sektör çalışanı ve emekli*
öğretmenler için tahsis ücreti içermeyen konut kredisi kampanyası özel faiz avantajlarıyla
öğretmenlerle buluşuyor.
“Yenilikçi projelerimizle öğretmenlerimizin yanında olmayı hedefliyoruz”
Konu ile ilgili açıklama yapan DenizBank Konut ve Taşıt Finansmanı Grup Müdürü
Hakan Varol, hizmet sundukları müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için sürekli daha
yenilikçi düşünmeye odaklandıklarını ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler
üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Varol şöyle devam etti; “DenizBank olarak çeşitli meslek
gruplarına avantajlı ürün paketleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda konut
kredilerindeki yenilikçi anlayışımızı bu kez de Öğretmenler Günü kampanyası ile
vurguluyoruz. Konut kredimizi öğretmenlerimiz için farklılaştırıp, tahsis ücreti olmaksızın çok
özel avantajlar sağlayan bir paket olarak hazırladık. Tüm öğretmenlerimizi kampanyadan
yararlanmaya davet ediyoruz.”
Kampanya kapsamında; tüm kamu ve özel sektör çalışanı ve emekli* öğretmenler
hâlihazırda avantajlı olan konut kredisi faiz oranlarının yanı sıra kredi tahsis ücreti ödemeden
DenizBank ayrıcalıklı konut kredisi kullanabilecek.
Öğretmenlere özel konut kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Denizbank
şubelerine giderek, 444 36 34 numaralı telefonu arayarak ya da www.denizmortgage.com.tr
adresine girerek bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirler.
*Emekli öğretmenlerin kampanyadan faydalanabilmesi için Kamu Emeklisi (Emekli Sandığı emeklisi) olmaları
gerekmektedir. Konut Kredisinden kampanyalarımızda kefil ön şartı aranmamakla beraber, şubeler gerekli
gördükleri takdirde, kefil talep etme hakkına sahiptir.

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, Ekspres Menkul, Deniz GYO,
DenizPortföy 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 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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