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DenizBank ve Aile Hekimleri Dernekleri
Federasyonu özel avantajlar için anlaştı




DenizBank, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ile işbirliği
protokolü imzaladı. Yapılan anlaşmayla Türkiye’ deki tüm aile hekimleri
DenizBank Afili Bankacılık ayrıcalıklarından yararlanabilecek.
İşbirliği kapsamında ayrıca Türkiye’ de ilk kez mesleki ihtiyaçlara
yönelik yapılan paket çalışması ile akaryakıt harcamaları, medikal sarf
malzemesi harcamaları ve güvenlik ihtiyaçlarında aile hekimlerine özel
indirimler sunulacak.

Yenilikçi ürün ve uygulamalarıyla farklılaşan DenizBank, hayata geçirdiği işbirlikleriyle
çalışmalarına devam ediyor. Banka bu kapsamda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile
bir anlaşma imzaladı. Düzenlenen imza töreninde DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, Perakende Bankacılık Grubu Afili Bankacılık Segment Yönetimi
Bölüm Müdürü Erkan Çiçekli, AHEF Başkanı Murat Girginer ve AHEF Saymanı Burak Korkmaz
hazır bulundular.
İki kurum arasında yapılan anlaşma ile aile hekimleri DenizBank Afili Bankacılık ayrıcalıklarından
yararlanabilecek. Aile hekimleri yapılan firma anlaşmaları ile akaryakıt harcamalarında, Afili Bonus
ile yapacakları sarf malzemeleri harcamalarında, alarm ve kamera uygulamaları için alacakları
hizmetlerde bu indirimlerden yararlanabilecekler. Aile hekimleri sürekli gelişecek hizmet paketleri
için detaylı bilgiyi www.afilideniz.com adresi üzerinden takip edebilecek.
“DenizBank’ın avantajlı hizmetlerini AHEF üyeleriyle buluşturmaktan mutluyuz”
İki kurum arasındaki işbirliğiyle ilgili açıklama yapan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu
Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark şunları söyledi; “Aile Hekimleri Dernekleri
Federasyonu ile yaptığımız protokol; aile hekimlerine DenizBank Afili Bankacılığın özel
avantajlarını sunuyor. Meslek gruplarına yönelik hazırlanmış ürün ve çalışmalarımız ile DenizBank
olarak amacımız, Afili Bankacılık hizmetlerimizi aile hekimleri ile buluşturmak, hayatlarını
kolaylaştıracak adımlar atabilmek. Aile hekimlerimiz bundan böyle kişiye özel bireysel danışmanlık
hizmeti, mevduat ve yatırım ürünlerinde ayrıcalıklı fiyatlamalar, Afili İletişim Hattı ile kesintisiz ve
öncelikli hizmet gibi Afili Bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Benzer şekilde Afili Bonus
Platinum kredi kartı ile Federasyon üyelerimizin sosyal hayatlarına da değer katıyoruz. Pazar
Kahvaltılarında %30, havalimanı otoparklarında %50 indirim fırsatı, tiyatro, sinema ve
restoranlarda çok özel indirim avantajları gibi fark yaratan uygulamalar üyelerimizi bekliyor.”
Afili Bankacılık Avantajları

•

Mevduat ve Yatırım Ürünlerinde özel fiyatlamalarla avantajlı getiri imkânı,

•

Tüm kredilerde indirimli faiz oranı ve %50 dosya masrafı indirimi

•

Türkiye’nin her yerinde Bireysel Danışman’lardan öncelikli hizmet,

•

50.000 TL üstü nakit yatırma işlemlerinde, şubeye gelinmesine gerek kalmaksızın
gönderilecek özel güvenlikli ekiple, herhangi bir ücret ödemeden para yatırma avantajı

•

Ücretsiz kiralık kasa hizmeti*,

•

Afili Bankacılık müşterilerine özel 3.000 TL ATM günlük çekim limiti,

•

Afili İletişim Hattı–0212 340 21 21 ile 7/24 kesintisiz ve öncelikli hizmet

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 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.
Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Resmi
web sitesi: www.sberbank.ru
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