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DenizBank Emekliler Günü’nü avantajlı
bankacılık hizmetleriyle kutluyor
Emekli müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözüm üretmenin yanında, sosyal hayatlarını
daha rahat ve keyifli geçirmeleri amacıyla da çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren
DenizBank, Emekliler Günü’nü avantajlı ürün ve hizmetleriyle kutluyor.
“Emeklilere Hürmetlerimizle” yaklaşımını benimseyen DenizBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca
kendisinden alma sözü veren emeklilere 450 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sağlamanın yanında,
emekli tanıdıklarını DenizBank’a yönlendiren herkese, yönlendirdikleri kişi başına 100 TL nakit hediye
kazanma avantajı sunuyor. Bununla birlikte, prim borcu olanların borcunu ödeyerek emeklilik hakkı
imkanı sağlayan 4 ay ödeme ötelemeli kredi ürünü sunan banka, Türkiye genelinde yaptığı marka
işbirlikleri ve indirim kampanyaları ile de emeklilerin hayatına değer katıyor.
Türkiye’deki tüm DenizBank şubelerinden öncelikli hizmet alabilen emekliler, 6 bin DenizBank ve PTT
ATM’sinin yanı sıra, yurtdışındaki tüm banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme işlemi yapabiliyor.
Emekliler, DenizBank şubelerinde sıra beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirirken, kredi
taleplerinde indirimli faiz oranlarından ve başka bankalardaki kredi borçları için de özel taksit ve vade
avantajlarından faydalanıyor; uzun yıllar çalışıp biriktirdiklerine, özel mevduat faiz oranları ile daha
fazla değer katabiliyorlar.
Yeni emekli olanların bu döneme alışmasına destek sunmayı amaçlayan banka, Genel Müdürlük
binası Deniz Kule’de gerçekleştirdiği Emekli Akademi programı ile finansal okuryazarlıktan çini
atölyesine, kuşaklar arası iletişimden teknoloji kullanımına birçok konu başlığıyla yeni deneyimler
sunuyor. Ayrıca sosyal medyada da emeklilerin yanında olan DenizBank, Emekli Bankacılığı Facebook
sayfasında pek çok kampanya, yarışma, canlı yayın, sağlık içeriği ve pratik bilgiye yer veriyor.
Emekli Bonus ile ayrıcalıklar emeklileri bekliyor
DenizBank, Türkiye’de sadece emeklilere özel tasarlanmış ilk kredi kartı Emekli Bonus ile de alışveriş
taksitlendirme, harcamalardan bonus kazanma gibi emeklilerin hayatında fark yaratacak önemli
avantajlar sunuyor. Söz konusu kart ile anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan
emekliler; elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim fırsatı
yakalıyor; eczane, market vb. harcamalarında indirim fırsatlarının yanında tesisat arıza, çilingir, cam
kırılması gibi durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.
“Emeklilerimizin beklentilerinin ötesinde hizmet veren banka olmaya devam edeceğiz”
30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla tüm emeklilerin bu özel gününü kutladığını söyleyen
DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark şöyle
konuştu; “Bankamız 2023 yılında 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti için
hayati önem arz eden pek çok projenin ana finansörü konumunda bulunarak, ekonomik ve toplumsal
kalkınmaya önemli ölçüde katkı sunuyor. Diğer yandan, yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin
yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilerimizin hayatını Deniz’de güzel kılmak da bizim için
büyük bir öncelik. Bugün Türkiye’de 12 milyonun üzerinde emeklimiz bulunuyor ve emeklilere verilen
değer, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri. DenizBank ailesi olarak
emeklilerimizin ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve beklentilerini en doğru şekilde karşılayan banka olma
vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza tüm Türkiye’de devam ediyoruz. Duydukları güvenle

bankamızı bu alanda önemli konuma taşıyan tüm emeklilerimizin Emekliler Günü’nü en içten
dileklerimle kutluyorum”.
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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 747 şubesi ile 15 bine yakın 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

