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DenizBank ve Big Chefs’ten
ayrıcalıklarla dolu iş birliği


Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile farklılaşan DenizBank, yeme-içme sektörünün
önde gelen restoran zincirlerinden Big Chefs ile önemli bir iş birliğine imza
attı. Anlaşma kapsamında Türkiye’deki tüm Big Chefs’lerde yapılan her
ödemede DenizPrivate kredi kartı sahiplerine %20, Afili Bonus kredi kartı
sahiplerine %15, diğer DenizBank kredi kartı sahipleri ile fastPay’e %10
indirim avantajı sunuluyor. Bunun yanı sıra DenizBank müşterileri dönemsel
olarak düzenlenen gurme tadım etkinlikleri ile Big Chefs’in yenilenecek yaz ve
kış menülerindeki lezzetleri ayrıcalıklı ve öncelikli olarak tatma imkanına da
sahip oluyor. Big Chefs menüsünde yalnızca Denizbank kullanıcılarının değil,
tüm misafirlerin de deneyimleyebileceği DenizBank için özel olarak hazırlanan
bir de “biraz da denizden” menüsü bulunuyor.

“İş birliklerimizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı
Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, şunları söyledi: “DenizBank olarak
‘Hayat Deniz’de güzel’ mottomuzun altını doldurmak üzere müşterilerimizin yaşamlarına
değer katacak işbirlikleri hayata geçirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu yöndeki
çalışmalarımızı destekleyen
Big Chefs işbirliğmizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
DenizBank kredi kartlarına çeşitli indirim avantajlarının yanı sıra Deniz’in farklılığını yaşatacak
sürprizler de Big Chefs’lerde müşterilerimizi bekliyor. Bu noktada öncü mobil uygulamamız
fastPay’e de değinmek gerekiyor. Yaşantılarımızın giderek dijitalleşmesiyle birlikte mobil
kullanım alışkanlıklarımız da gelişiyor. fastPay bu noktada hayatı mobil yaşayanlara büyük
kolaylıklar sağlıyor. Big Chefs ile işbirliklerimizi genişletmekten, birçok farklı ürün ve
hizmetimiz ile müşterilerimizin hayatına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”
Konu ile ilgili konuşan Big Chefs’in Genel Müdürü Tolga Terzi ise “Günümüzde hızla gelişen
dijital dünyayı Big Chefs olarak yakından takip ediyor ve maksimumda en uygun yaklaşımları
kullanmaya özen gösteriyoruz. Herkesin zamana karşı yarıştığı ve pek çok sektörde hızın
önem kazandığı bir döneme gelindi. Inovatif çözümler hayatın vazgeçilmezi oldu. Mobil
ödemelerde en etkin uygulamalardan biri olan fastPay iş birliğinden biz de çok büyük
mutluluk duyuyoruz. Bu proje yaklaşımında müşterilerimizi daha keyifli ağırlayacak, onlara
birbirinden özel avantajlar sunacağız” 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 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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