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DenizBank’tan eğitim ve giyim
sektörlerine özel avantajlı kampanya
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği hizmet ve uygulamaları ile
farklılaşan DenizBank avantajlı kampanyalarına devam ediyor. Banka 15
Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında eğitim ve giyim sektörlerinde geçerli
olacak kampanyası ile 100 TL ve üzerindeki kart harcamalarına vade farksız 5
taksit imkanı sunuyor.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ayrıcalıklı çözümler üreten DenizBank, yeni başlattığı
kampanya ile özel fırsatlar sunuyor.
30 Eylül'e kadar sürecek kampanya ile eğitim ve giyim sektörlerinde yapılacak 100 TL ve üzeri
alışverişlerde vade farksız 5 taksit imkanı DenizBank müşterilerini bekliyor. Kart sahiplerinin
kampanyadan faydalanmak için bankaya kayıtlı telefon numaraları ile “TAKSİT” yazıp 3280’e kısa
mesaj göndermeleri gerekirken, gelecek onay mesajının ardından yapılacak harcamalarda söz
konusu avantajdan yararlanabiliyorlar.
Kampanyaya yurt içi ve yurt dışında yapılacak tüm okul, kırtasiye, giyim, ayakkabı ve aksesuar
harcamalarının yanı sıra online yapılacak işlemler de dahil ediliyor.
“Avantajlı kampanyalarımız ile müşterilerimizin yanında yer alıyoruz”
DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Ayşenur Hıçkıran yeni kampanyaları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede: “DenizBank olarak
ailelerimizin, gençlerimizin hayatına değer katmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Okul
dönemine yaklaşırken müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni bir kampanya
düzenledik. Eğitim ve giyim harcamalarını DenizBank kartlarıyla yapan müşterilerimiz faizsiz 5
taksit imkanından yararlanabilecek. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin yanında yer
almaya, onların yüzünü güldürecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
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 732 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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