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DenizBank emeklilerle iftar yemeğinde
bir araya geldi
Yenilikçi uygulamaları ve kaliteli hizmet anlayışı ile emekli bankacılığı
alanında farklılaşan DenizBank, düzenlediği iftar organizasyonu ile
emeklilerle Bursa’da bir araya geldi. 28 Haziran Salı günü gerçekleştilen
organizasyonda DenizBank’ın emekli bankacılığında imza attığı çalışmalar
da katılımcılar ile paylaşıldı.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, geliştirdiği Emekli Bankacılığı ile
emeklilere yönelik fırsatlar sunmaya ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Banka bu
kapsamda 28 Haziran 2016, Salı günü Bursa’da emeklilere yönelik iftar organizasyonu
düzenledi. Gerçekleştirilen iftar yemeğine DenizBank Personeli ile emekliler katılırken,
yemekte DenizBank’ın emeklilere verdiği destekler ayrıntılarıyla ele alındı.

“Emeklilerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz”
İftar organizasyonunda emekli bankacılığı alanındaki faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde
bulunan DenizBank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya emekli müşterilerinin hayatlarına
değer sağlama yönünde sürdürdükleri yoğun faaliyetler ve sundukları yenilikçi ürünler ile özel
bankalar arasında farklılaştıklarının altını çizdi. Burak Bozkaya şöyle devam etti; “DenizBank,
emekli bankacılığına, faaliyet gösterdiği topluma fayda sağlama misyonu doğrultusunda
büyük önem atfediyor. Emeklilerimize sevgi, saygı ve hürmet birinci önceliğimiz.
Emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Türkiye’deki 692 şubemizden öncelikli
hizmet alabilen emeklilerimiz, 4,000’i aşkın DenizBank ve PTT ATM’sinden ücretsiz para
çekme ve hesap bakiyesi sorgulama işlemi yapabiliyor. Şubelerimizde sıra beklemeden
işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebilirlerken, maaş hesabının bulunduğu şubemiz
haricinde diğer şubelerimizden de maaşlarını çekmek istediklerinde herhangi bir ücret
ödemiyorlar. İhtiyaç, Taşıt ve Konut kredilerinde indirimli faiz oranları, diğer bankalardaki
kredi borçları için özel taksit ve vade avantajlarından faydalanıyor, uzun yıllar çalışıp
biriktirdikleri birikimlerine ise özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer
katabiliyorlar. Ayrıca marka işbirliklerimiz ile emeklilerimiz birçok indirim kampanyasından
yararlanabiliyorlar. Türkiye’de sadece emeklilerimize özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan
“Emekli Bonus” ile emeklilerimize özel birçok ayrıcalık sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde
emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz ve beklentilerinin
ötesinde hizmet vermeye çalışacağız.”
“Emekli Bonus” avantajları
Türkiye’de sadece emeklilere özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan Emekli Bonus ile emeklilere
özel birçok ayrıcalık sunuluyor. Emekliler alışverişlerini taksitlendirebiliyor, yapılan
harcamalardan bonus kazanabiliyor, biriken bonuslarla program ortaklarından bedava
alışveriş yapabiliyorlar. Anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan emekliler elektrik,
su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim kazanabiliyorlar. Ayrıca
eczane, market vb. harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arıza, çilingir, cam kırılması gibi
durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.

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 738 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 RadyoTV 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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