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DenizBank’tan bir yenilik daha…

‘Dijital Deniz’, bankacılık hizmetini
müşterinin ayağına kadar götürüyor


DenizBank, yeni nesil bankacılık platformu Dijital Deniz ile müşterilerin
bankacılık ürünlerine kolay şekilde erişebilmeleri için sunduğu
hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.



Dijital Deniz, müşterilerin başvuru yaptıktan sonra başka hiç bir işlem
yapmasına gerek kalmayacak şekilde ürünleri müşterilerin adreslerine
kadar götürüyor. Bununla birlikte cazip faiz oranlarının sunulduğu Dijital
Deniz hizmeti kapsamındaki ürünlerden hiçbir masraf alınmıyor.

DenizBank, bankacılık ürün ve hizmetlerini, teknoloji ile buluşturan yeni nesil bankacılık platformu
Dijital Deniz ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Türk bankacılık sektöründe yine
bir yeniliğe imza atan DenizBank, Dijital Deniz platformu aracılığı ile ürünleri müşterilerin adreslerine
kadar götürüyor. Bu hizmet sayesinde müşterilerin başvuru yaptıktan sonra başka hiçbir işlem
yapmasına gerek kalmıyor. Böylece Dijital Deniz müşterileri adreslerinde ziyaret edildikleri gün
ürünlerine sahip oluyor; müşterilerin aynı gün içinde hesapları açılıyor, kartları teslim ediliyor veya
kredileri hesaplarına yatıyor. Dijital Deniz’e özel geliştirilen bankacılık ürünleri sektördeki benzerlerinden
farklılaşarak müşterilerine konforlu bir deneyim yaşatıyor.
Cazip faiz oranları ve ürünlerden hiçbir masraf alınmaması da Dijital Deniz’in sağladığı avantajlar
içerisinde öne çıkıyor. Müşteriler, Dijital Deniz üzerinden sunulan Dijital Kredi ile masrafsız ve sigorta
ücreti ödenmeden sektördeki en düşük faiz oranlarından ihtiyaç kredisi de kullanabiliyor. Bunun yanı
sıra Dijital Mevduat ürünü ile çok avantajlı faiz oranlarıyla mevduat hesabı açtırılabiliyor.
“Dijital Deniz ile çok daha konforlu bir bankacılık”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Murat Çelik, şunları kaydetti: “Günümüzde bankacılık büyük bir kabuk değişimi
yaşıyor. DenizBank olarak hayata geçirdiğimiz öncü ve yenilikçi uygulamalarla sektörümüzde
farklılaşıyor, dijital kanallara da DenizBank farkını taşıyoruz. Dijital Deniz ile müşterilerimiz şubeye
gitmeden, tüm ihtiyaçları için Dijital Kredi ile özel oranlardan yararlanabiliyor ve düşük maliyetler ile
kredi kullanabiliyorlar. Ayrıca İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık uygulamalarımız ve yaygın ATM
ağımız ile diğer tüm bankacılık işlemlerini yine şubeye gitmeden gerçekleştirebiliyorlar. Böylelikle Dijital
Deniz dünyasında müşteriler hiç yorulmuyor, tüm ürünlere, fırsatlara ve uygulamalara tek tıkla
erişebiliyor. İnovatif ürün ve kanal oluşturmada uluslararası boyutta başarıları bulunan DenizBank, 2015
yılında da günümüz teknolojilerini öncü olarak kullanabileceği projelere yatırım yapmaya devam edecek.

Her yerden erişilebilen Dijital Deniz platformumuzla müşterilerimize çok daha konforlu bir bankacılık
deneyimi yaşatacağımıza inanıyoruz.”

Dijital Deniz’in avantajları





Şubeye gitmeden kredi kullanma ve hesap açma imkanı
Dijital Kredi ile tüm ihtiyaçlar için düşük faizle, masraf ve sigorta ücreti ödemeden ihtiyaç
kredisi kullanabilme
Birikimler için avantajlı oranlarla Dijital Mevduat hesabı açabilme
İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve geniş ATM ağı ile tüm bankacılık işlemlerini
kolaylıkla gerçekleştirebilme.

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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