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DenizBank ve Simit Sarayı işbirliğiyle fastPay
kullanıcılarına müjde!
DenizBank, mobil cüzdan uygulaması fastPay için Simit Sarayı ile iş birliğine
gitti. Mart sonuna kadar sürecek kampanyaya göre DenizBank müşterisi olsun
ya da olmasın tüm fastPay kullanıcıları, Simit Sarayı mağazalarında fastPay
ile gerçekleştirdikleri ilk 7 TL ve üzeri ödemelerinde çay ve simit tutarı kadar
para iade hakkı kazanıyor. Kullanıcılar ayrıca fastPay ile 3 kez 10 TL ve üzeri
ödeme gerçekleştirmeleri halinde ödenen tutarın 10 TL’sini geri alıyorlar.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, fastPay uygulaması için Simit Sarayı ile ortak
kampanya düzenledi. Yapılan işbirliği kapsamında; DenizBank müşterisi olsun olmasın, tüm fastPay
kullanıcıları, Simit Sarayı mağazalarında fastPay ile gerçekleştirdikleri ilk 7 TL ve üzeri ödemede, çay
ve simit tutarı kadar para iade hakkı kazanıyor. Kullanıcılar ayrıca fastPay ile 3 kez 10 TL ve üzeri
ödeme gerçekleştirmeleri halinde ödedikleri tutarın 10 TL’sini geri alıyorlar. Her hafta sonunda, hak
edilen 10 TL iade, direkt olarak kullanıcıların fastPay bakiyelerine aktarılıyor. DenizBank ve Simit
Sarayı’nın kampanyası Mart 2014 sonuna kadar devam edecek.
“Herkesi bu kampanyadan yararlanmaya davet ediyoruz”
DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de mobil cihaz kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak, mobil
bankacılık uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor. Biz de DenizBank olarak, müşterilerimizin
hayatını kolaylaştırmak, ‘Hayat Deniz’de güzel’ mottomuzun altını doldurmak üzere dijital dünyada
birçok öncü uygulama hayata geçiriyoruz. fastPay’i benzerlerinden farklı kılan en önemli özellikler;
para transferinde gönderici ve alıcının DenizBank müşterisi olmasına gerek kalmadan işlem
yapabilmesi, sesle para gönderme ve kullanıcıların restoranda kasaya gitmeden direkt ödeme
yapabilmesi. Uygulamamızda DenizBank ATM’lerinden kartsız para çekebilme özelliği de var. Simit
Sarayı’yla yaptığımız işbirliği ile simit severlerimizin hayatını fastPay ile kolaylaştırmaktan mutluluk
duyuyoruz. DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesi bu kampanyadan yararlanmaya davet
ediyoruz.”
Dijital bankacılıkta fark yaratan uygulama: fastPay
Bugün itibarıyla 250 bin kullanıcısı bulunan fastPay; IOS, Android ve Windows işletim sistemli tüm
akıllı telefon kullanıcılarının, banka müşterisi olsun olmasın kullanabileceği bir mobil bir cüzdan.
Ödeme nokasında NFC ya da QR Kod uygulamaları gibi ekstra bir teknolojiye ihtiyaç duymaması,
fastPay’i rakiplerinden ayrıştıran en önemli nokta olarak dikkat çekiyor. fastPay ile kullanıcıların başka
bir şehirdeki yakınlarına yemek ısmarlamaları, DenizBank mevduat hesabı veya kredi kartlarını fastPay
cüzdanına bağlamaları mümkün. İnternetten alışverişlerde kart bilgileri girilmesine gerek kalmadan
daha hızlı ve güvenli ödeme gerçekleştirme imkânı da fastPay’ın avantajları arasında yer alıyor.

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; AppStore, WindowsPhone Store ve Google play’den
ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Bugün itibarıyla 250 bin kullanıcısı bulunan fastPay; IOS, Android ve Windows işletim sistemli tüm
akıllı telefon kullanıcılarının, banka müşterisi olsun olmasın kullanabileceği bir mobil bir cüzdan.
Ödeme nokasında NFC ya da QR Kod uygulamaları gibi ekstra bir teknolojiye ihtiyaç duymaması,
fastPay’i rakiplerinden ayrıştıran en önemli nokta olarak dikkat çekiyor. fastPay ile kullanıcıların başka
bir şehirdeki yakınlarına yemek ısmarlamaları, DenizBank mevduat hesabı veya kredi kartlarını fastPay
cüzdanına bağlamaları mümkün. İnternetten alışverişlerde kart bilgileri girilmesine gerek kalmadan
daha hızlı ve güvenli ödeme gerçekleştirme imkânı da fastPay’ın avantajları arasında yer alıyor.
DenizBank müşterisi olmayanlar fastPay’e para yükleme işlemini DenizBank ATM’lerine kartsız
işlemlerden para yatırarak, diğer bankalardan EFT ile para göndererek veya bir başka fastPay
kullanıcısı tarafından fastPay cüzdanlarına cep telefon numarası ile para transfer edilmesi suretiyle
gerçekleştirebilirler.

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
Simit Sarayı hakkında
2002 yılından beri faaliyet gösteren gösteren ve Türkiye’de benzeri bulunmayan Simit Sarayı, misafirlerine günün her
anında taptaze simitler sunan, geleneksel lezzetini önce tüm Türkiye’ye ardından da dünyaya tanıtmak ve tattırabilme
amacı ile ilk mağazasını Mecidiyeköy’de açmıştır.

Misafirlerlerini ilk günkü heyecanı ile ağırlayan Simit Sarayı her zaman sıcak ve taze simit hizmetini verdi. Başarılı
servisi ile simit sarayı mağazaları Türkiye’ye yayıldı. Simit Sarayı, Simitle birlikte yepyeni ürünler, farklı tatları günün
her anında hizmet verebilmek için ile menüsünü zenginleştirdi. Atıştırmalık ve doyumluk yepyeni lezzetlerle ürün
seçeneklerini genişletti.
Dünyanın dört bir yanına yayılan Simit Sarayı, her gün, 5.500 çalışanı ile Türkiye’de ve dünyada 450.000’e yakın
misafire hizmet veriyor. Simit Sarayı, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da büyüyen markası olma yolunda ilerliyor.
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