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DenizBank Esnafa Baharı getirdi
Ödemelerini erteledi
Esnafın ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştiren DenizBank, baharın
gelmesi ile birlikte yeni bir kredi kampanyasını esnafın hizmetine sundu.
Geri ödemelerin 3 ay ertelendiği ve 250.000 TL’ye kadar 36 aya varan
vadelerle kredi imkânının sunulduğu kampanya kapsamında esnafa günlük
bankacılık işlemlerini içeren Mini, Midi, Maksi tarifelerinden faydalanma
avantajı da sağlanıyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, sunduğu pratik finansal çözümler ile esnafın
hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 36 ay vadeli kredi imkânının sunulduğu bahar kampanyası
kapsamında her bankacılık işlemi için ayrı ayrı ücret ödemekten bunalan esnafa günlük bankacılık
işlemlerini içeren ve bankacılık işlem türü ile sıklığına göre farklılaşan mini, midi, maksi işlem
tarifelerinden faydalanma avantajı da sağlanıyor. Kredi ihtiyacı olan esnaf hem kredisini kullanıp
ödemeye 3 ay sonra başlıyor hem de cebine uygun tarifeyi seçip tasarruf sağlıyor.
Esnaf finansal olarak da baharı yaşayacak
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Burak Koçak, yeni kampanyaları ile esnafa çok yönlü bir fırsat paketi sunduklarına
dikkat çekti. Koçak, “Bahar ile birlikte Esnafa bolluk, bereketi getiriyoruz. DenizBank olarak
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak finansal
çözümler sunuyoruz. Bahara özel kredi kampanyamızla esnafa 250.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli
kredi sunuyor ve geri ödemeleri 3 ay erteliyoruz. Kredi kampanyamızın yanı sıra işlem türü ve
sıklığına göre farklılaşan günlük bankacılık işlemleri içeren KOBİ tarifeleri de esnafımızın
hizmetinde. 30 Haziran’a kadar sürecek kampanyamızla esnaf hem kredisini kullanıyor hem de
yılda 5.000 TL’ye kadar tasarruf sağlatan KOBİ tarifelerinden yararlanma imkânına sahip oluyor.
Üstelik tüm bu hizmetlerden faydalanan esnafımızın 1,19’dan başlayan faiz oranları kredi
kullanabilmelerini sağlıyoruz. Kampanyamızla esnaf finansal anlamda da baharı yaşayacak. Tüm
esnafımızı bu avantajlı kampanyadan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi.

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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