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DenizBonus’tan Erken Kayıt Avantajı
Sağlayan Eğitim Kampanyası
DenizBank, kredi kartı sahibi olan ve erken kayıt avantajından
faydalanmak isteyen ailelere yönelik eğitim kampanyası düzenliyor. 1
Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında
eğitim harcamalarını Deniz Bonus ile yapan müşteriler 100 TL’ye kadar
bonus kazanma fırsatı yakalıyor.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel çözümler sunan DenizBank, yeni
başlattığı eğitim kampanyası ile ailelere özel ve avantajlı fırsatlar sunuyor.
15 Haziran'a kadar sürecek kampanya kapsamında okul, dershane, yaz okulu veya yaz
döneminde açılan kurs ödemelerini Deniz Bonus ile gerçekleştiren müşteriler 100 TL’ye kadar
bonus kazanma şansına sahip oluyor. Yalnızca eğitim sektöründe yapılacak alışverişlerin
geçerli olacağı kampanyaya OKUL yazarak 3280’e gönderilmesi ile katılım sağlanıyor.
“Eğitim kampanyamız ile velilerin yanındayız”
DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Ayşenur Hıçkıran eğitim kampanyaları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede: “DenizBank
olarak ailelerimizin, gençlerimizin hayatına değer katmak üzere çalışmaya devam ediyoruz.
Yaz dönemine yaklaşırken müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir kampanya
düzenledik. Deniz Bonus ile eğitim harcamalarını yapan müşterilerimiz 100 TL kazanma şansı
yakalayacak. Tüm velilerimizi ve ailelerimizi DenizBank’ın düzenlediği eğitim kampanyasından
yararlanmaya çağırıyoruz” dedi.
Deniz Bonus hizmetleri:
-

Türkiye ve yurt dışında Visa/MasterCard amblemi bulunan milyonlarca işyerinde; hem
peşin hem de taksitli alışverişlerde Bonus kazanma,
Birikmiş bonuslarla 250.000'i aşkın üye işyerinden bedava alışveriş,
Program ortaklarında ekstra bonus ve taksit 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 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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