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fastPay ve ComPay işbirliği ile online
ödemede kolaylık dönemi başlıyor
DenizBank'ın yenilikçi mobil cüzdan uygulaması fastPay, internet bankacılığı
kanalları üzerinden ödeme platformu sunan ComPay ile işbirliğine imza attı.
Buna göre fastPay kullanıcıları online alışverişlerinde mobil cüzdanlarına
tanımlı kredi kartları ile fastPay bakiye ya da DenizBank hesabı ile kolayca ve
güvenli bir şekilde ödeme yapabilecekler. fastPay böylece online alışverişte
çok daha yaygın bir ödeme aracı olarak öne çıkarken, müşteriler mobil
cüzdanları
ile
yapacakları
alışverişlerinde
özel
avantajlardan
da
yararlanabilecekler.
Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile dikkat çeken DenizBank’ın hayata geçirdiği fastPay uygulaması ve
internet bankacılığı kanalları üzerinden ödeme imkanı sunan ComPay işbirliği sayesinde
müşterilerine online ödeme konusunda çok önemli fırsatlar getirdi. Yapılan anlaşma kapsamında
1.2 milyonu aşkın fastPay kullanıcısı online alışverişlerinde ComPay üzerinden rahatça ve güvenli
olarak ödeme yapabilecek.
fastPay kullanıcıları ComPay ile ödeme seçeneği sunan online alışveriş sitelerinde önce ComPay’i,
sonra da fastPay’i seçerek fastPay sistemine bağlanıyorlar. Ödeme fastPay’a tanımlı tüm banka
kartları ile tek tıkla, her ödeme esnasında yeniden kart bilgilerini girmeye gerek kalmadan
gerçekleştiriliyor. Sunduğu müşteri odaklı cüzdan uygulaması ile kullanıcıların hayatını
kolaylaştıran fastPay, aynı zamanda güvenli bir ödeme süreci sağlarken müşterilerinin rahat bir
şekilde alışveriş yapmalarına olanak veriyor.
DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılar da fastPay ile ödeme yapabiliyor, halihazırda fastPay’i
olmayan kullanıcılar ise saniyeler içerisinde fastPay’e üye olarak ödemelerini kolayca
yapabiliyorlar.
“fastPay herkes için her yerde ödeme kolaylığı ve avantajlar sağlıyor”
Konuyla ilgili açıklama yapan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Murat Çelik fastPay’in tüm kullanıcılar için avantajlar sunduğunu belirterek şöyle
konuştu; “DenizBank, inovasyona dayalı ve kullanıcı memnuniyeti odaklı bakış açısıyla dijital
dünyada ilklere imza atan bir banka. Bu anlamda, online ödeme alanında da daima ilkleri
hedefliyoruz. ComPay ile yaptığımız anlaşma ile sayıları 1.2 milyonu aşan fastPay kullanıcıları
ComPay ile ödeme seçeneği bulunan online alışveriş sitelerinde alışverişlerini güvenli bir şekilde
yapabiliyorlar. Söz konusu anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. fastPay ile
kullanıcılarımıza sağladığımız avantajların yanı sıra uluslararası alanda kazandığımız itibarlı ödüller
DenizBank Ailesi olarak bize gurur veriyor. Bu başarıları sürdürmek adına çıktığımız yolda hız
kesmeden yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

ComPay kurucu ortaklarından İrfan Aslan ise işbirliğinden duydukları mutluluğu ifade ettiği
konuşmasında hem ComPay üzerinden ödeme yapabilecek kullanıcı sayılarını yükselttiklerini hem
de fastPay’e tanımlı tüm banka kredi kartlarından ödeme seçeneği sunmaya başlayarak ürün
çeşitliliklerini artırdıklarını ifade etti.
Yenilikçi ödeme sistemlerinde fark yaratan uygulama: fastPay
DenizBank’ın fastPay ödeme sistemi, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir
platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu
mobil uygulama ile üye işyerlerinde cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.
Fiziki ve e-ticaret ödemelerinde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para gönderme ve
ATM’den hiçbir tuşa dokunmadan sesle para çekebilme özellikleri de sunuyor.
fastPay; App Store, Google play ve Windows Phone Store’dan indirilebiliyor.
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

ComPay Hakkında:
2013 yılında kurulan ComPay Ödeme Çözümleri A.Ş.’nin öncelikli hedefi; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinden
yola çıkarak dijital bankacılık ürün ve hizmetlerini online alışveriş dünyasında alternatif ödeme aracı olarak
kullandırmaktır.
ComPay Ödeme Çözümleri ile ilgili daha detaylı bilgi için:
www.compay.com.tr

@compayodeme

info@compay.com.tr
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