BASIN BÜLTENİ

16 Haziran 2014
DenizBank’tan dünyada bir ilk…

DenizBank fastPay’le ATM’den
sesle para çekme imkanı
DenizBank’ın mobil cüzdanı fastPay, sesle para gönderme özelliğinden
sonra dünyada bir ilk olarak ATM’lerde sesle para çekme özelliğini de
hayata geçirdi. DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Murat Çelik, “DenizBank’ın dijital dünyadaki ilkleri devam
edecek” dedi.
Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile dikkat çeken DenizBank, dünyada benzeri olmayan mobil
cüzdan uygulaması fastPay’e yeni özellikler eklemeye devam ediyor. fastPay; sesle para
gönderme özelliğinden sonra dünyada ilk niteliğinde olan yeni hizmetiyle ATM’lerde sesle
para çekme özelliğini de hayata geçirdi. DenizBank’ın mobil cüzdan uygulaması olan fastPay’i
kullananlar sadece ses ile komut vererek DenizBank ATM’lerinden para çekebiliyorlar.
Kullanıcılar; DenizBank ATM’lerine yaklaşıp hiçbir tuşa dokunmadan, kartlarını ceplerinden
çıkarmadan, fastPay uygulamasında yer alan sesle para çek ikonuna dokunup çekmek istediği
tutarı söyleyerek, ATM ekranında çıkan onay kelimelerini sesli bir şekilde fastPay’e söyleyip
onay verdikten sonra paralarını çekebiliyorlar. Bu yeni uygulama telefona temas etmeksizin
sadece konuşarak hem ATM’yi, hem telefonu akıllı bir robot olarak kullanabilmeyi mümkün
kılıyor.
Kullanıcıya maksimum kolaylık
DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, DenizBank’ın Dijital
Bankacılık alanındaki vizyonunu, geliştirdiği uygulamalarda temas ettiği müşteriyi minimum
yoran ve kullanıcıya maksimum kolaylık sağlayan anlayışla sürekli geliştirmeye devam
edeceklerini bildirdi. Çelik, “DenizBank’ın dijital dünyadaki ilkleri devam edecek. DenizBank
hesabı olsun veya olmasın fast pay uygulaması birçok avantajı beraberinde sunuyor. Akıllı
telefon kullanıcıları cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderebiliyor, ATM’den kartsız para
çekilebiliyor, 170 bini aşkın DenizBank üye işyerinde anında cepten ödeme yapılabiliyor ve
internet alışverişlerinde kart bilgileri girmeden güvenli bir şekilde ödeme imkânına sahip
oluyor. Hayata geçirilen bu yeni uygulama ile global anlamda mobil bankacılık sektöründe
yine bir ilke imza atıyoruz. Mobil Bankacılık sektöründe daima ilkleri hedefleyen fastPay, bu
yeni özelliği ile de kullanıcılarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Mobil cüzdan olma özelliği ile
cüzdan taşıma derdine son veren fastPay, ATM’den sesle para çekme özelliği ile artık ATM
tuşlarına dokunmaya bile gerek kalmadan kolayca para çekme konforunu sunuyor. Herkesi
bu olanaktan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi.
Denizbank’ın fastPay uygulaması; geçtiğimiz yıl The Banker dergisinin Mobile Banking
Innovation 1.’lik ödülünü, The Banking Technology Awards’ın 2013 En iyi ödeme sistemi
dalında büyük ödülünü ve bu yıl da Paybefore Awards Market Mover 1.’lik ödülünü almıştı.

fastPay hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.denizbank.com/acikdeniz/mobildeniz/fastpay.aspx

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, dört 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 ve
Pupa 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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