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DenizBank’tan yaz öncesi kazandıran
kampanya
Müşterilerine pek çok ayrıcalık sunan DenizBank’ın kazançlı dünyası ile kart
sahipleri avantajlı alışveriş fırsatlarına sahip olmaya devam ediyor. Bankanın
hayata geçirdiği yazbaşı kampanyası ile müşteriler, Mayıs ayı boyunca Kredi
kartları veya banka kartlarıyla kuyumculuk dışındaki tüm sektörlerde farklı
günlerde ve tek seferde yapacakları her 150 TL ve üzeri alışverişe 10 TL,
toplamda 70 TL bonus kazanma fırsatı yakalıyor.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve özel çözümler sunan DenizBank, yeni başlattığı
kampanya ile yaz öncesi özel ve avantajlı fırsatlar sunuyor. Banka son olarak hizmete aldığı ve
Mayıs ayı boyunca sürecek kampanyası ile hem Kredi kartı hem Banka kartı sahibi müşterilerine
kuyumculuk dışında tüm sektörlerde farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 150 TL ve
üzeri alışverişe 10 TL, toplamda 70 TL bonus kazanma avantajı sunuyor. Üstelik kampanya
internetten yapılan alışverişlerde de geçerli.
Kampanyadan yararlanmak isteyen kart sahiplerinin harcamadan önce “YAZBASI” yazarak 3280’e
SMS göndermeleri yeterli olurken, aynı gün birden fazla 150 TL ve üzeri yapılacak işlemlerde
yalnızca ilk ve tek seferde yapılan işlem dikkate alınıyor.

“Avantajlı yazbaşı kampanyamız ile müşterilerimizin yanındayız”
Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı
Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran şunları kaydetti;
“Müşterilerimize maksimum avantaj sağlama anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla hayata
geçirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek yazbaşı kampanyamızı uygulamaya aldık.
Sektörümüzde daha çok yılbaşında uygulanan ve banka kartları ile kredi kartları için ayrı ayrı
kurgulanan benzer hizmetlerden farklılaşarak kart sahiplerine Deniz’in avantajlı dünyasından
yararlanma imkanı sunuyoruz. Müşterilerimizin halihazırda sahip olduğu DenizBank kredi
kartlarına özel çeşitli indirim avantajlarının yanında banka kartı sahiplerimizi de kapsayacak
şekilde Bonus kazanma fırsatı sunmaktan mutluyuz. Bankamız müşterileri böylece kartları ile hem
kolay ve güvenli alışveriş hem de bonus kazanma fırsatı yakalıyorlar. Bu yöndeki yenilikçi
kampanyalarımız ile müşterilerimizin yanında olmaya 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 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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