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DenizBank’tan Bağ-Kur’luya
emekli olmak için kredi fırsatı
DenizBank, emekli olmak için kredi ihtiyacı olan Bağ-Kur’lulara ilk 4 ay
ödemesiz 0.96 faiz oranı ve 36 aya varan vade imkânı ile kredi kullanma
fırsatı sunuyor.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği çalışmalarıyla sektöründe farklılaşan
DenizBank Bağ-Kur'lulara özel kredi fırsatı sunuyor. Birikmiş prim borçları nedeniyle BağKur'dan emeklilik hakkı kazanamayan ve emekli olmak için kredi ihtiyacı olan Bağ-Kur’lular
DenizBank şubelerine başvurmaları halinde ilk 4 ay ödemesiz 0.96 faiz oranı ve 36 aya varan
vade ile kredi kullanabilecekler.
Prim borcu nedeni ile emeklilik hakkı kazanamayan Bağ-Kur’lular “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 6552 Sayılı Kanun” ya da kısa adıyla “Torba Yasa” ile 31 Aralık
2014’e kadar borçlarını peşin ödeyerek hemen emekli olabilecekler. DenizBank emekli
olacaklara bu yönde önemli bir fırsat sunuyor.
“Emekli olmak için kredi ihtiyacı olan Bağ-Kur’lulara avantajlı kredi fırsatı
sunuyoruz.”
DenizBank Perakende Bankacılık Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DenizBank olarak emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından
takip etmeye ve beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yöndeki
gayretlerimiz ile ilk defa emeklilere özel bankacılık anlayışını getiren DenizBank, özel sektör
bankaları arasındaki öncü konumunu sürdürüyor. Emekli olmak için kredi ihtiyacı olan BağKur’lulara ilk 4 ay ödemesiz 0.96 faiz oranı ve 36 aya varan vade ile kredi kullanma imkânı
sağlıyoruz. Emeklilerimize DenizBank’ta her zaman özel olduklarını hissettiriyor, onlara
avantajlı koşullarda hizmet sunuyoruz. Tüm emeklilerimizi Deniz’in ayrıcalıklı dünyasından
yararlanmaya davet ediyorum” dedi.
Ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri
Şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap,
internetten ve İletişim Merkezi’nden ücretsiz havale ve EFT, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm
ATM’lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz
oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti DenizBank’ın emeklilere sunduğu fırsatlar arasında
yer alıyor.
Emekli Bonus avantajları
DenizBank’ın Emekli Bonus ürününde tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus ile
alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen

Bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Elektrik, su, doğalgaz ve
telefon faturalarıyla eczane, market vb. harcamalarında indirim fırsatları da emeklileri
bekleyen avantajlar arasında yer alıyor. Kira, aidat gibi ödeme talimatlarında ücret ve
komisyon muafiyetleri, emeklilere özel düşük faiz oranları gibi birçok fırsat da yine Emekli
Bonus’un içinde yer alıyor.
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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