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DenizBank’tan esnafa üçü bir arada
‘En Hızlı Kredi’ avantajı


KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştiren DenizBank,
sektöründe ilk olarak ‘En Hızlı Kredi’ fırsatını esnafın hizmetine sunuyor.



AçıkDeniz internet bankacılığı, AçıkDeniz ATM’leri, Denizbank.com ve
SMS kanallarından başvurunun yapılabildiği hızlı kredi avantajı ile
KOBİ’ler, ihtiyaçlarına göre 100 bin TL’ye kadar ‘İşletme Kart’, ‘Taksitli
Ticari Kredi’ ve ‘Kredili Mevduat Hesabı’ alternatiflerinin aynı anda yer
aldığı paketlere kolayca başvuru imkânına sahip oluyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, sunduğu hızlı finansal çözümler ile esnafın
hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka, KOBİ’lere sunduğu yeni hizmeti ile esnafa birden
fazla ürün oluşturup ihtiyacına uygun olanı seçme alternatifi sunuyor. Bu kapsamda, 100 bin
TL’ye kadar ‘İşletme Kart’, ‘Taksitli Ticari Kredi’ ve ‘Kredili Mevduat Hesabı’ paketlerini aynı anda
kapsayan ürün paketi esnafın kullanımına hazır hale getiriliyor.
KOBİ’lerin tek bir limit üzerinden diledikleri bir ürüne veya hepsine başvurabileceği kredi imkânı
ile esnafın ihtiyacına uygun ürün alternatifleri tesis ediliyor. Kredilere ‘AçıkDeniz internet
bankacılığı’, ‘AçıkDeniz ATM’ler’, ‘Denizbank.com’ ve ‘SMS’ kanallarından hızlı ve kolayca başvuru
yapılırken; SMS üzerinden kredi talebinde bulunmak için ESNAF yazıp boşluk bırakıp T.C. Kimlik
Numarası’nın 3280’e gönderilmesi yeterli oluyor. Kredi talebi cevabı 5 dakika içinde cep
telefonuna gelen esnaf, 60 gün içinde DenizBank şubelerine giderek kredisini kullanabiliyor.
“Katma değerli hizmetlere kolay ve hızlı ulaşım”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Burak Koçak, sektörde bir ilk olan yeni uygulamaları ile esnafa çok yönlü bir fırsat
paketi sunduklarına dikkat çekti. Koçak şöyle devam etti; “ DenizBank olarak ekonomimizin can
damarı olan KOBİ’lerimiz için çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdürüyoruz. Bu yaklaşımın bir
uzantısı olarak sunduğumuz yeni hizmetimiz ile esnafımız, ihtiyaçlarına özel çözümler sunan hızlı
kredi fırsatı kapsamında 100 bin TL’ye kadar ‘İşletme Kart’, ‘Taksitli Ticari Kredi’ ve ‘Kredili
Mevduat Hesabı’ paketlerinden dilediklerine kolayca sahip olabilecek. Dünyanın en yenilikçi

Bankası apoletine sahip bir kurum olarak bu ürünlere dijital platformlarımız üzerinden de hızlıca
başvuru imkanı sağlıyoruz. Esnafımız, AçıkDeniz İnternet Bankacılık hizmetimiz, Denizbank.com,
SMS ve AçıkDeniz ATM’lerimiz üzerinden rahatça kredi başvurularını yapabilecek. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın hayatını Deniz’de kolaylaştırmak üzere çalışmalarımıza
devam edeceğiz”.
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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