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DenizBank, Üretici Kart’ın 10. yılında 10 çiftçiye
Tümosan marka traktör hediye etti
DenizBank, 31 Mayıs – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde
düzenlediği kampanya kapsamında Üretici Kart’ını kullanan 10 müşterisine 2014
model Tümosan marka traktör hediye etti. Üretici Kart’ın 10. yılı nedeniyle
düzenlenen kampanyada talihliler traktörlerini düzenlenen törenle teslim aldı.
Tarım sektörüne sunduğu yenilikçi ürünler ile bu alanda özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahip
olan DenizBank; tarımsal üreticiye destek vermeye devam ediyor. DenizBank bu kapsamda TÜMOSAN
Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ile işbirliği içerisinde ülke genelinde düzenlediği kampanya kapsamında 31 Mayıs
– 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Üretici Kart’ını kullanan 10 müşterisine 2014 model 4155 2 WD ROLLBARLI
Tümosan marka traktör hediye etti. Talihliler 25 Aralık 2014 tarihinde Konya Tümosan Motor ve Traktör
Sanayi A.Ş. Fabrikasında gerçekleştirilen törenle traktörleri teslim aldılar.
Üretici Kart sahibi çiftçiler, söz konusu tarih aralığında mazot, gübre, yem, zirai ilaç, tohum, fide gibi tüm
tarımsal girdi satışı yapan anlaşmalı bayilerden tek seferde 100 TL ve üzerinde yaptıkları harcamalar ile
kampanyada çekiliş hakkı kazandı. 2014 Model Tümosan marka traktörün hediye edildiği kampanyada
kazanan çiftçiler, Seyfettin Öktem (Tekirdağ), Osman Özdemir (Kütahya), Hediye Kurtuluş (Mersin), Mehmet
Boz (Eskişehir), Hamdi Çelik (Afyon), Mustafa Arslan (Uşak), Halit Tavukçu ( Edirne), Bekir Yağlı (Antalya),
Baki Pehlivan
(Elazığ) ve Ali Dönmez (Yozgat) oldu.
"Tarım bankacılığında öncü projeler üretmeye devam edeceğiz"
DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, Konya’da düzenlenen
teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yarım milyonu aşkın üreticiye binlerce üye iş yerinde
tarımsal girdi alımlarında avantajlar sağlayan Üretici Kart’ımızın 10. Yılında 10 üreticimize 2014 model
Tümosan marka traktör hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel bankalar arasında tarım sektörüne en
fazla kredi kullandıran banka olarak sektöre verdiğimiz destek tutarı 4 milyar TL’yi aştı. Önümüzdeki
dönemde de çiftçilerimizle aynı dilden konuşan ürün ve kampanyalar sunarak, onlarla daha yakın ve etkili bir
temas içerisinde olacağız. Üretici Kart talihlilerimize yeni yıl hediyesi olarak traktörlerini teslim etmekten
büyük mutluluk duyuyor, bereketli bol kazançlar diliyorum."
Sektöre özel Üretici Kart
Türkiye’de bir ilk olan Üretici Kart ile üreticiler; tarımsal faaliyetler için gerekli olan gübre, tarım ilacı, yem,
akaryakıt, tohum, fide gibi tarımsal girdi alımlarını DenizBank’ın anlaşmalı üye işyerlerinden Üretici Kartları ile
6 aya varan vadeye kadar olan kısmını faizsiz olarak kullanabiliyorlar. Üreticiler DenizBank şubelerinden,
anlaşmalı üye işyerlerindeki POS makinalarından, ATM’lerden, DenizBank web sayfasından ya da sadece bir
SMS atarak cep telefonlarından Üretici Kart başvurusunda bulunabiliyorlar.

Türkiye’de bir ilk olan “Üretici Kart” hakkında...
-

-

Üreticiler Üretici Kartlarını; mazot, gübre, yem, tarım ilacı, tohum, tarım makinaları ve diğer tarımsal
ihtiyaçları için anlaşmalı üye işyerlerinden alışveriş yaparak veya ATM’lerden nakit çekerek
kullanabilirler.
Geri ödemeler ürünün hasat tarihinde yapılabilir.
Erken ödeme imkanı sunar.
Anlaşmalı işyerlerinde kampanya dahilinde faizsiz tarımsal girdi alışverişi sağlar.

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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