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DenizBank dijital bankacılıktan bir ilk daha

DenizBank ile e-Devlet’e
şifresiz girme dönemi başlıyor




DenizBank dijital bankacılıkta fark yaratan, sektörün önünü açan
yeni nesil ürün ve hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Buna göre
AçıkDeniz İnternet Bankacılığına giriş yapan müşteriler, başka
hiçbir şifreye ihtiyaç duymadan e-Devlet sitesine ulaşarak tüm
işlemlerini yapabilecek.
Dijital Kuşak Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat
Çelik; “Dijital çağın nabzını tutan, inovatif hizmetleriyle
sektördeki yenilikçi konumunu her gün güçlendiren DenizBank
olarak yine bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm
müşterilerimize sunduğumuz e-Devlet işlemlerine kolay erişim
hizmeti ile Bankamız adına bir güzel projeyi daha ilk olarak hayata
geçirmiş olduk.”

2014 yılında bankacılık sektöründe hayata geçirdiği uygulamalar ile “Dünyanın En Yenilikçi
Bankası” seçilen DenizBank dijital bankacılık alanında imza attığı “ilk”lere bir yenisini daha
ekledi. Bu kapsamda AçıkDeniz İnternet Bankacılığı üzerinden e-Devlet kapısına giriş yapan
müşteriler başka hiçbir şifreye gerek duymadan platformun sunduğu tüm hizmetlere ücretsiz
ulaşabilecek.
AçıkDeniz İnternet Bankacılığı üzerinden e-Devlet sitesine yönlenen Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı müşteriler belediye ve diğer kamu kurumlarındaki borçlarını ödeyebilecek, borç
durumlarını sorgulayabilecek, sicil ve ikametgâh belgelerini kolayca edinebilecek. E-Devlet
platformuna ulaşımı internet bankacılığının yanında diğer kanalları üzerinden de kullanıma
açacak olan DenizBank, banka müşterisi olmasa da e-Devlet şifresini ATM’leri ve diğer
kanalları aracılığıyla sunacak.
Yine bir “ilk”i gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, şunları söyledi: “DenizBank’ın Dijital Bankacılık
alanındaki vizyonunu, öncü uygulama ve hizmetlerimiz ile temas ettiğimiz müşterilere
maksimum kolaylık sağlayan bir anlayışla sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yöndeki
çabalarımızın anlamlı bir karşılığı olan bu yeni uygulamamız ile tüm internet bankacılığı
müşterilerimiz e-Devlet kapısındaki hizmetlere ücretsiz ve başka hiçbir şifreye ihtiyaç
duymadan kolayca ulaşabilecek. Sektörümüzde ilk olarak DenizBank’ın hayata geçirdiği bu

yenilikçi uygulamadan ATM’lerimiz ve diğer kanallarımız aracılığıyla müşterimiz olmayan
kişiler de yararlanabilecek. Teknolojideki son yenilikleri bankacılık sektörüyle her zaman ilk
tanıştıran bankamızın yenilikleri önümüzdeki dönemde de devam edecek.”
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 757 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, 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 22 ülkede 110
milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 17.000’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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