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DenizBank, Dünyanın En Büyük Barosu
İstanbul Barosu ile işbirliğini 3 yıl süreyle yeniledi
DenizBank, dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu ile işbirliği
anlaşmasını 3 yıl süreyle yenileyerek avukatlara özel finansal çözüm paketi
sunmaya devam edecek. İstanbul Barosu üyesi avukatlar aynı zamanda Afili
Bankacılık hizmetlerinden de yararlanacaklar. Anlaşma kapsamında Afili
Bonus Kredi Kartı alan avukatlar 100.000 TL teminatlı Mesleki Sorumluluk
Sigortasına da ücretsiz sahip olacaklar.
Meslek gruplarına özel hazırlanmış ürün ve hizmetleri ile sektörde farklılaşan DenizBank
çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.
DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark ve İstanbul
Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu‘nun katılımıyla yapılan protokol kapsamında, söz konusu
işbirliği 3 yıl daha uzatıldı.
Anlaşma kapsamında Afili Bonus Kredi Kartı alan avukatlar 100.000 TL teminatlı Mesleki
Sorumluluk Sigortasına da ücretsiz sahip olacaklar. Bununla beraber, halihazırda Afili Bonus Kredi
Kartı bulunan ve 1 yıl boyunca aylık 1.000 TL harcama sözü veren avukatlar için de, “Mesleki
Sorumluluk Sigortası” yine ücretsiz olarak sunulacak.
Avukatlar, Baro kartlarına hem DenizBank ATM’lerinden hem de internet bankacılığından para
yükleyebilecek ve Baro aidatlarını Afili Bonus Kredi Kartları ile 6 taksitte ödeyebilecek. Bunun yanı
sıra tüm avukatlara ve ailelerine Afili Bankacılık ayrıcalıkları sunulacak.

“Avukatlarımızı Deniz’in ayrıcalıklı dünyası ile buluşturmayı sürdürüyoruz”
Yenilenen işbirliğine ilişkin konuşan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Oğuzhan Özark banka olarak müşterilerinin ve paydaşlarının hayatlarına değer
katan banka olma amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Özark şöyle devam etti; “Meslek
gruplarına yönelik çalışma ve işbirliklerimiz ile çalışanlara özel avantajlar sunmaya devam
ediyoruz. İstanbul Barosu ile 6 yıldır başarıyla süren işbirliğimizi, 3 yıl süreyle uzatmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu yöndeki fark yaratan çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek.”

İşbirliği avukatlara birçok avantaj getiriyor
Yenilenen işbirliği ile İstanbul Barosu üyesi avukatlar, DenizBank’ın seçkin müşterilerine sunduğu
Afili Bankacılık programına üye olurken, şubelerde öncelikli hizmet, yüksek ATM limiti, tüm
ürünlerde avantajlı kampanyalardan yararlanabilecekler. Bununla birlikte, tüm Türkiye’de Pazar
kahvaltılarında ve hafta sonu tiyatro, sinema harcamalarında %30 indirim, havalimanlarında %50
indirimli otopark ve vale hizmeti gibi hayata dair harcamalarında da ayrıcalıklardan
yararlanacaklar.
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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 756 şubesi ile 14 bin çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra beş yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech,
DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, 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
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