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DenizBank ‘Ticari Kartlarda En Fazla
Büyüyen Banka’ oldu
DenizBank, KOBİ’lerin ve üreticilerin hayatlarına değer katmak üzere hayata
geçirdiği İşletme ve Üretici Kartları ile MasterCard 2014 Satış Ödülleri
kapsamında, ticari kartlarda MasterCard portföyünü adet olarak en fazla
büyüten banka ödülünün sahibi oldu.
DenizBank, KOBİ ve çiftçilere yönelik yenilikçi ürünleri olan İşletme Kart ve Üretici Kart ile
uluslararası ödeme sistemlerinin en önemli kuruluşları arasında yer alan MasterCard tarafından
ticari kart alanında MasterCard portföyünü en fazla büyüten banka ödülüne layık görüldü.
DenizBank bu ödül ile ekonominin can damarı konumundaki KOBİ ve üreticilerin büyümesine,
rekabetçi yapıya kavuşmasına destek sunma yönündeki çalışmalarını tescillemiş oldu.
“Başarılarımızın saygın ödüllerle taçlandırılmasından gururluyuz”
Konuyla ilgili açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ticari kartlar alanında
attıkları öncü adımların meyvelerini prestijli ödüllerle toplamaktan büyük gurur duyduklarını
kaydetti. Ateş sözlerine şöyle devam etti; “Kurulduğumuz günden bu yana KOBİ’lerimizi ve tarım
sektörünü ülkemiz ekonomisinin can damarı olarak gördük. Dolayısıyla bu alanlarda yenilikçi
yatırımlarda bulunmak, niş sektörlere odaklanma stratejimiz içinde bizim için her zaman çok
önemli oldu. Bugün itibarıyla İşletme Kart ile Türkiye’nin her yerindeki esnaf ve sanatkârların,
Üretici Kartımız ile de tüm çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz. İşletme Kart ve Üretici Kart’ımız ile
908 bin ticari karta ve yüzde 31 pazar payına ulaşmış durumdayız. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da DNA’mıza işlemiş inovasyon refleksimiz ile yenilikleri sektörümüzle ve elbette,
KOBİ’lerimizle, üreticilerimizle ilk tanıştıran banka olmaya devam edeceğiz. Bu önemli başarıda
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”
DenizBank İşletme Kart Hizmetleri:
-

Finansal ihtiyaçlar için 36 aya varan vadelerde eşit taksitli kredi,

-

Sektöre ve nakit akışına uygun ödemesiz dönemler sunan sektörel kredi,

-

Kısa vadeli nakit ihtiyaçları ve acil ödemeler için kurtaran hesap,

- Yönetici ve çalışanların
yurtiçi ve yurtdışında yapacağı tüm harcamalarda şirket kredi kartı olarak kullanılma
özelliği,
-

Tüm DenizBank şubelerinden, 7/24 DenizBank ATM'lerinden ve AçıkDeniz İnternet
Bankacılığı'ndan kredi kullanma olanağı,

-

Fatura, vergi, SGK prim ödemeleri ve OGS ödemeleri İşletme Kart üzerinden otomatik
olarak gerçekleştirilebilmesi.

DenizBank Üretici Kart Hizmetleri:

- Mazot, gübre, yem, tarım ilacı, tarım makineleri, yedek parça ve diğer tarımsal ihtiyaçlar
için üye işyerlerinden alışveriş veya Şube ve tüm ATM’lerden nakit çekimi,
- DenizBank’ın tüm tarım kredilerinde olduğu gibi ürünün hasat tarihinde geri ödenmesi,
- Erken ödeme imkanı,
- Anlaşmalı işyerlerinde kampanyalı alışveriş imkanı.
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 758 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 135 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.

web sitesi: www.sberbank.ru
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Bilgi için:
Bersay İletişim Danışmanlığı / 0212 337 51 00
Emek Kaplangil / Tel: 0212 337 51 49 / GSM:0532 744 25 06 / emek.kaplangil@bersay.com.tr
Anıl Erbayrak / Tel: 0212 337 51 17 / GSM: 0553 317 46 06 / anil.erbayrak@bersay.com.tr

