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DenizBank Taraftar Kart sahiplerine Lukoil
akaryakıt alışverişlerinde % 2 indirim fırsatı
Sektöre yönelik yenilikçi finansal çözümler sunan DenizBank taraftarlara pek
çok ayrıcalık sağlayan Taraftar Kartları ile kazandırmaya devam ediyor.
Bankanın Lukoil ile hayata geçirdiği ve 31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak
kampanya kapsamında GS Bonus, FB Bonus, BJK Bonus, TS Bonus ve GÖZGÖZ
Bonus kredi kartı müşterileri Lukoil istasyonlarında %2 indirime sahip
olurken, gönül verdikleri takımlara destek sağlayabilecekler.
Finans sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken DenizBank, işbirliklerini artırarak
sürdürüyor. Banka son olarak dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan Lukoil
ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi.
Buna göre 31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak kampanya kapsamında GS Bonus, FB Bonus,
Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı, BJK Bonus, TS Bonus ve GözGöz Bonus kredi kartı müşterileri
Lukoil’in kampanyaya dahil olan istasyonlarında yapacakları akaryakıt alışverişlerinde %2 indirim
kazanırken,
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sağlayabilecekler. Taraftar Kart sahibi müşterilerin DenizBank Taraftar Kredi Kartlarını Lukoil
istasyonundaki akaryakıt dolum cihazında temassız yöntem ile okutması söz konusu indirimden
yararlanmaları için yeterli olacak.
“Taraftar Kartlarımız ile taraftarlar kazanırken kulüplerine destek sağlıyorlar”
DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Ayşenur Hıçkıran Lukoil ile hayata geçirdikleri anlaşmadan duydukları memnuniyeti ifade
ederken, taraftar kartları ile müşterilerine avantajlar sunmaktan mutlu olduklarını belirtti. Hıçkıran
şöyle devam etti; “DenizBank olarak odaklandığımız niş market anlayışından hareketle öncelikli
sektörlerimizden biri olan spor kulüpleri konusunda taraftara yönelik avantajlı kampanya ve
işbirliklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Lukoil ile hayata geçirdiğimiz anlaşma ile DenizBank GS
Bonus, FB Bonus, Fenerbahçe Üyelik Kredi Kartı, BJK Bonus, TS Bonus ve GözGöz Bonus sahibi

müşterilerimize alışverişlerinde indirim fırsatı sunuyoruz. DenizBank’ın sektörüne öncü olan
çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecek.”
2014 yılından bu yana dört büyük kulüp ve Göztepe’ye sponsor olduklarını söyleyen

Lukoil

Türkiye Genel Müdürü Alexander Terletskiy gelir paylaşım modeline dayanan bu
sponsorluk çalışmaları sayesinde taraftar kartlar ile hem kulüplere hem de taraftarlara kazandıran
uygulamalar yaptıklarını söylüyor. DenizBank ile başlattıkları işbirliği sayesinde bankanın taraftar
kartlarını kullananların, hem indirimden yararlanacaklarının hem de kulüplerine destek
olacaklarının altını çizen Terletskiy, kampanyadan duydukları mutluluğu da dile getirdi.
DenizBank Taraftar Kartların getirdiği ayrıcalıklar



Kart sahipleri yaptıkları her harcama ile hiç bir ekstra ücret ödemeden kulüplerine katkıda
bulunabiliyorlar,
Lukoil’de %2 indirim fırsatından yararlanabiliyorlar,



DenizBank Taraftar Kart’lılara özel takımla etkinlik ve organizasyonlara katılabiliyorlar,



Anlaşmalı iş yerlerinde indirim avantajlarından yararlanabiliyorlar,



Takımının iç sahada oynayacağı Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası maçları için 2 gün öncelikle
bilet satın alabiliyorlar,



Bonus kartın tüm özelliklerinden yararlanabiliyorlar,



Takımı kazandıkça bonus kazanabiliyorlar ve özel taraftar kart kampanyalarından
faydalanabiliyorlar,



Kombine satış döneminde 9 taksit imkanından yararlanabiliyorlar,



Yeni alınacak kart ile 31 Aralık’a kadar ilk alışverişi 100TL üzerinde yapıldığında 40TL
bonus kazanmak için GS/ FB / TS / BJK / GOZGOZ yazıp boşluk bırakıp TC kimlik
numaranızla birlikte 3280’e gönderin; Bonus kartınız size gelsin…
Detaylı bilgi için, www.denizbonus.com adresi ziyaret edilebilir.

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 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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