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DenizBank’tan enflasyona endeksli yeni
konut kredisi ürünü
DenizBank hizmete aldığı ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ ürünü ile konut
sahibi olmak isteyen tüketicilere enflasyondaki olumlu değişimlerden faydalanma
imkanı sağlıyor.
Buna göre, enflasyon oranlarında düşme beklentisi olan ve kullanacakları konut
kredisi faizlerinin de bu doğrultuda düşmesini isteyen tüketiciler, ‘Enflasyona
Endeksli Konut Kredisi’ ile TÜFE + aylık 0,5’e endekslenen faiz oranı üzerinden 120
ay vadeye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.
Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere, yenilikçi finansal çözümler ile hızlı ve kaliteli bir hizmet
modeli hedefine odaklanan DenizBank, konut almak isteyen ve kullanacağı konut kredisinde faiz
oranlarının müspet yönde değişiminden faydalanmak isteyen tüketiciler için “Enflasyona Endeksli
Konut Kredisi” ürününü geliştirdi.

DenizBank’ın 25 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hayata geçirdiği bu yeni üründe, faiz değişim sıklığı kredi
kullandırımı sırasında 6 veya 12 aylık periyotlarda olacak şekilde tüketici tarafından seçilebilecek.
Bununla beraber, Merkez Bankası tarafından ilan edilen TÜFE referans oranı ile aylık 0,5’e endekslenen
faiz oranı üzerinden 120 ay vadede kredi kullanılabilecek.

“Tüketicilere konut alım kararlarını ertelememe imkanı sağlıyoruz”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark şöyle konuştu; “DenizBank olarak hareket noktamız her
zaman, değişen piyasa şartlarında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayatı
kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeli. Ürün yelpazemiz, hayata geçirdiğimiz inovasyon ve projeler
tamamen bu anlayışın birer meyvesi. Bu doğrultuda, piyasada oluşan konut alım fırsatlarından
yararlanmak isteyen ancak faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşeceği beklentisiyle kararlarını
erteleyen müşterilerimize özel olarak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürünümüzü geliştirdik.
Bu ürünü kullanan müşterilerimizden, kredilerinde erken ödeme, ara ödeme veya kapama yapmak
istediklerinde erken ödeme ücreti almıyor; faizlerin yeterince düştüğünü gördüklerinde diledikleri an
masrafsız Sabit Faizli Konut Kredisine dönme seçeneği sunuyoruz. Ayrıca enflasyonun artması
ihtimaline karşı da ürünümüze tüketiciyi belli bir seviyeden sonra koruyacak bir tavan faizi tanımladık.
Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve yenilikçi
çalışmalarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

DenizBank Hakkında
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın
alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan
banka, 6 yıl boyunca Dexia ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdürdükten sonra, 28 Eylül 2012 itibarıyla
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye başladı. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise Citi’nin
Türkiye’deki Bireysel Bankacılık Bölümü’nü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal
süpermarket” oluşturmak amacıyla kuruldu. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde,
iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 753 şubesi ile 14 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.
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