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GS Bonus Platinum kartlarda
özel tasarımlı 4 yıldızlı dönem başladı
DenizBank, sarı kırmızı renklere gönül veren Galatasaraylı taraftarlar için
tasarladığı “GS Bonus Platinum” kartlarına özel tasarımlı 4. yıldızı ekledi. GS
Bonus Platinum talebinde bulunacak müşterilere sunulacak yeni özel tasarımlı
4 yıldızlı kartlar, GS Bonus kartlar içinde en fazla avantaj sağlayan ürün olarak
öne çıkıyor. Platinum karta sahip taraftarlar birçok kampanya ve avantajlı
indirimden faydalanırken, aynı zamanda kulüplerinin gelirine hiçbir ilave
maliyet olmadan katkıda bulunmayı sürdürecek.
Türk sporunun gelişimi ile spor ve spor kulüplerine destek vermek yönünde önemli bir misyon
üstlenen DenizBank bu kapsamda yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor. Banka sarı kırmızı renklere
gönül veren taraftarlar için hazırladığı GS Bonus Platinum kartlarına özel tasarımlı 4. yıldızı ekledi.
Yenilenen görseliyle sadece GS Bonus Platinum talebinde bulunan müşterilere sunulacak kartlar
taraftarları bekliyor.
GS Bonus kartlar içinde en fazla avantaj sağlayan kart olan GS Bonus Platinum ile taraftarlar
çeşitli kampanya ve indirimlerden yararlanırken, kulüplerine destek olmaya devam edecekler.
Spor kulüplerimizin en büyük destekçisiyiz
DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Ayşenur Hıçkıran konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yenilenen yüzüyle 4 yıldızlı GS Bonus
Platinum kartları Galatasaraylı taraftarların beğenisine sunduklarını söyledi. Hıçkıran şöyle devam
etti; “Güzide kulüplerimiz vasıtasıyla Türkiye’de sporun gelişimine katkıda bulunmak bizlere gurur
veriyor. Galatasaray da tıpkı diğer kulüplerimiz gibi desteklemekten mutluluk duyduğumuz önemli
camialardan biri. GS Bonus Platinum’u yepyeni 4 yıldızlı yüzü ile taraftarlara özel olarak
sunmaktan heyecan duyuyoruz. Taraftarlar yeni kartları ile ’Takımın Kazandıkça Sen de Kazan’’ ve
diğer Galatasaray taraftar kampanyalarından ilave faydalar sağlayabiliyorlar. Öncelikli bilet satın
alma hakkı, Suada Club-Galatasaray Adası havuzundan ücretsiz yararlanma, burada bulunan tüm
restoran, gece kulüplerinde ve Reina’da %25 indirim, tüm Big Chefs restoranlarında %15 indirim

avantajları taraftarları bekliyor. Tabii taraftarlar diğer yandan bu indirim ve kampanyalardan
yararlanırken kulüplerine de önemli destek vermiş olacaklar, hem kazanacak hem de
Galatasaray’a kazandıracaklar.”
GS Bonus Platinum Kart Özellikleri


250.000'i aşkın Bonus üye işyerinde alışverişlerinizde taksit yapar, bol bol bonus kazanır,
kazandığınız bonusla dilediğiniz an bedava alışveriş yapabilir, yapılan her alışverişle
Galatasaray’a katkı sağlarsınız,



Galatasaray’ın Türk Telekom Arena’da oynayacağı Avrupa kupası, lig ve kupa maçlarında
2 gün öncelikle bilet satın alma imkanından faydalanırsınız,



‘’Takımın Kazandıkça Sen de Kazan’’ kampanyası kapsamında, Galatasaray kazandıkça
ilave bonus kazanırsınız,



2015-2016 Sezonu Kombine satış döneminde 9 taksit imkanı,



Big Chefs’in Türkiye’deki tüm restoranlarında geçerli %15 indirim,



Galatasaray Adası - Suada Club’da bulunan tüm restoran ve gece kulüplerinde %25
indirim,



Reina'da % 25 indirim,



Hafta içi Galatasaray Adası - Suada Club havuzundan ücretsiz yararlanma imkanı,



Galatasaray markaları ve anlaşmalı işyerlerinde özel indirimlerden yararlanırsınız.

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 766 şubesi ile 15 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, 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 bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’e yakın şubesi
ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan, Ukrayna ve
Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu Avrupa’da
sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi
bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir. Sberbank ayrıca, Sberbank CIB
ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır. Sberbank,
Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Bankanın resmi web siteleri:
www.sberbank.ru, www.sberbank.com
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