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DenizBank İşletme Kart’a MasterCard Inovasyon Ödülü
DenizBank, KOBİ’lerin hayatına değer katmak üzere hayata geçirdiği,
Türkiye’de bir ilk ve tek olma özelliği taşıyan İşletme Kart ile MasterCard
Inovasyon Ödülü’nün sahibi oldu.
DenizBank, KOBİ’lere yönelik yenilikçi ürünü İşletme Kart ile uluslararası ödeme sistemlerinin
en önemli kuruluşları arasında yer alan MasterCard tarafından MasterCard Inovasyon
Ödülü’ne layık görüldü. İşletme Kart’ın bu başarısı ile DenizBank, ekonominin can damarı
konumundaki KOBİ’lerin büyümesine, rekabetçi yapıya kavuşmasına destek sunma yönündeki
misyonunu saygın bir platform tarafından tescillemiş oldu.
2013 yılında çıkarılan tüm ürün ve hizmetlerin, herhangi bir başvuru sistemi olmaksızın
incelendiği ve kullanıcıya sağladığı faydanın yanı sıra, pazara getirdiği inovasyon bazında
değerlendirildiği organizasyonda İşletme Kart; “ATM’den Cuma çek, Pazartesi günü faizsiz
masrafsız öde”, Yıldırım Hızında Kredi “Turuncu 24” gibi özellikleri ile Türkiye’deki ticari kartlar
arasında öne çıktı.
275 bin kullanıcısı var
DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, İşletme
Kart’ın bundan 7 yıl önce hayata geçirildiğini ve zaman içerisinde eklenen taksitlendirme,
öteleme, indirim sağlama, avantajlı kredi gibi fonksiyonlar sayesinde esnafın ihtiyaçlarını tek
elden karşılayabileceği bir platform haline geldiğini söyledi. Sun, “DenizBank olarak
KOBİ’lerimizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimimiz açısından ne kadar önemli bir
noktada konumlandığının bilincindeyiz. Bu anlayışımızın ve niş sektörlere odaklanma
prensibimizin doğal bir uzantısı olarak, uzun zamandır büyümelerine destek olmak, güçlerine güç
katmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletme Kart ürünümüzün aldığı İnovasyon Ödülü,
hem KOBİ’lerimizin hayatını Deniz’de güzel kılma misyonumuzun hem de inovasyona yönelik
yatırımlarımızın haklı bir karşılığı olarak bizleri gururlandırdı. Esnafımıza hem kullanım kolaylığı
hem de geniş bir ürün yelpazesi sunan İşletme Kart’ımız uzun yıllardır ticari kart pazarındaki adet
liderliğini kimseye bırakmayarak, bugün itibarıyla 275 bin adet kullanıcıya ulaştı. Diğer yandan
teknolojik alt yapısı itibarıyla da Türkiye’de bir ilk ve hala tek. Önümüzdeki dönemde de
KOBİ’lerimizin ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İşletme Kart hakkında
İşletme sahiplerine maliyet ve zaman yönetimi açısından etkin çözümler sunan İşletme Kart KOBİ’lere
fırsatlar sunan bir platform.
Denizbank ‘İşletme Kart’ sahipleri,


Prosedür, evrak işleriyle uğraşmadan, anında kredi kullanabiliyor. Bu kapsamda KOBİ’ler, şubeye
gitmeden, direkt ATM'den hesaplarında nakit bulunmaması durumunda;
İşletme Kart’a tanımlanan çatı kredi limiti dahilinde Kredili Mevduat Hesap ile nakit ihtiyaçlarını,
Eşit Taksitli Ticari Kredi ile işletme sermayesi ihtiyaçlarını, Kredi vadesini işletme sahibinin
belirlediği Sezon Ödemeli Sektör Kredileri ile sezona bağlı nakit akışlarına uygun kredi
ihtiyacını, Business Card özelliğiyle de şirket harcamalarına ilişkin her türlü gereksinimi tek bir
kart ile karşılayabiliyor.



Yıl boyunca çeşitli sektörlerde yapılan harcamalara taksit ve öteleme imkânı sağlanıyor.



Anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından yapılan akaryakıt, madeni yağ ve otogaz harcamalarında
KOBİ’lere özel farklı fırsatlar sunuluyor.



Esnaf, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni 6 taksitte ödeyebiliyor, üstelik ödemelerinin bir kısmını kartlarına
iade alabiliyor.



İşletme Kart’la SGK prim ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verildiği takdirde, çatı kredi
limitine 1.200 TL’ye kadar ek limit tanımlanarak, limit boşluğu olmasa dahi sadece prim ödemeleri
için özel tanımlanan bu limitten işlem gerçekleştirilebiliyor.



0 faizli hesap hizmeti sayesinde İşletme Kart sahipleri AçıkDeniz ATM’lerinden İşletme Kartları ile
Cuma günleri çektikleri nakdi, Pazartesi ATM’den faizsiz, masrafsız geri ödeyebiliyorlar. Esnafa
hafta sonu masrafsız faizsiz nakit imkânı sağlanıyor.



Esnaflar, ticari ihtiyaçlarını İşletme Kart’ları ile karşıladıkları takdirde DenizBank POS’ları ile
kendilerine sağlanan avantajlardan faydalanabiliyor.



Esnafın talep ve sorularına hızla yanıt verebilmek ve işlemlerini şubeye gitmeden halledebilmeleri
amacıyla 444 0 804 KOBİ İletişim Merkezi bünyesinde özel müşteri temsilcileri görev yapıyor.



Esnaf; fatura, vergi, SGK pirim ve OGS ödemelerini İşletme Kart üzerinden otomatik
gerçekleştirebiliyor.

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 701

şubesi ile 14 bini aşkın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın
yanı sıra altı yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet
göstermektedir. DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow
ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, https://www.facebook.com/DenizBank, https://twitter.com/DenizBank
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 5. büyük özel bankası ve 8. 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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