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Marmara Üniversitesi ile başarıyla
yürütülen Kampüs Kart projesinde yeniden
el sıkışıldı
Marmara Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli için özel
tasarlanan ve 2011 yılından bu yana uygulanan Kampüs Kart Projesi, Şubat
2016 itibariyle 3 yıl daha uzatıldı.
Yenilikçi hizmetleri ile akademi dünyasını bankacılık çözümleriyle buluşturmayı ve onlara her türlü
desteği vermeyi öncelikleri arasında gören DenizBank, sürdürdüğü işbirlikleri ile önemli
avantajlar sunmaya devam ediyor.
Banka bu
geliştirilen
giderek 3
avantaj ve

kapsamda Marmara Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari kadrosu için özel
ve 2011 yılından bugüne uygulanan Kampüs Kart Projesi’ni üniversite ile işbirliğine
yıl daha uzattı. Gerçekleştirilen anlaşma ile üniversite mensupları Kampüs Kart’ın
ayrıcalıklarından 3 yıl süreyle yararlanmaya devam edebilecek.

Marmara Üniversitesi Kampüs Kart Özellikleri






Öğrenciler, akademik ve idari personeli için özel tasarlanmış Marmara Üniversitesi Kampüs
Kart, Üniversite kimlik kartı, DenizBank Banka Kartı ve yemekhane/otopark/kütüphane kartı
özellikleri ile 3 farklı fonksiyona sahip.
Karta tüm AçıkDeniz ATM’lerinden, AçıkDeniz İnternet Bankacılığı’ndan ve üniversite
içerisindeki kiosk’lardan para yüklenebiliyor.
Marmara Üniversitesi Kampüs Kart için hiçbir ücret alınmıyor.
Öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel adına kart nedeni ile açılacak hesaplardan hesap
işletim ücreti alınmıyor.
Kartın bağlı olduğu vadesiz mevduat hesaplarına hiçbir ücret ödenmeden para yatırılabiliyor.

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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