Basın Bülteni

09 Şubat 2016

DenizBank’tan esnafın ihtiyaçlarına
uygun avantajlı kredi fırsatı
Esnafın ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştiren DenizBank, avantajlı
kredi fırsatını hizmete aldı. 125.000 TL’ye kadar, %1.47’den başlayan faiz
oranları ve 36 aya varan vadelerle kredi imkanının sunulduğu kampanya
kapsamında ayrıca, halihazırda ‘Mini’, ‘Midi’ veya ‘Maksi’ KOBİ tarifelerinden
birine sahip olan esnaf faiz indiriminden de yararlanabiliyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan DenizBank, sunduğu pratik finansal çözümler ile
esnafın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka bu çerçevede hizmete aldığı kampanya ile
esnafa 125.000 TL’ye kadar %1.47’den başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle kredi
imkanı sunuyor. Bununla birlikte halihazırda ‘Mini’, ‘Midi’ veya ‘Maksi’ tarifelerinden birine sahip
olan esnaf kampanya kapsamında faiz indiriminden de yararlanabiliyor.
Her bankacılık işlemi için ayrı ayrı ücret ödemekten bunalan esnafa günlük bankacılık işlemlerini
içeren ve bankacılık işlem türü ile sıklığına göre farklılaşan işlem tarifelerinden faydalanma
avantajı da söz konusu kredi fırsatı ile KOBİ’lerin hizmetine sunuluyor. Krediye; DenizBank
şubeleri, “ESNAF” boşluk “TCKN” yazıp 3280’e SMS göndererek, Açıkdeniz İnternet Bankacılığı,
Açıkdeniz ATM’leri ve Kobideniz Facebook hesabı üzerinden başvurulabiliyor.
“Esnafa sunduğumuz destekle ülkemiz ekonomisinin güçlü geleceğine yatırım
yaptığımıza inanıyoruz”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DenizBank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Grup
Müdürü Ali Nazmi Adalet şunları kaydetti; “Türkiye’de ekonominin dinamosu olarak
konumlanan KOBİ’lerimizin her zaman yanında yer alıyor, onlara özel ve hızlı finansal
desteklerimiz ile yüzlerini güldürüyoruz. KOBİ Bankacılığı’nda büyümeye devam ederken, hangi
sektörde faaliyet gösterdiklerinden bağımsız olarak her işletmeye ulaşmaya büyük önem
veriyoruz. Zira esnafımıza sunduğumuz destekle ülkemiz ekonomisinin güçlü geleceğine yatırım
yaptığımıza inanıyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz ve 31 Mart’a kadar sürecek yeni
kampanyamız ile esnafımız önemli avantajlardan faydalanabilecek. DenizBank farkıyla daha fazla
esnafımıza katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”
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 757 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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