İstanbul YMM Odası Üyelerine Özel Ayrıcalıklar….

İstanbul YMMO ve DenizBank işbirliğiyle Oda üyesi tüm Yeminli Mali Müşavirlerimize Afili Bankacılık
hizmetlerinin yanı sıra aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır.

•

Oda aidat ödemelerini, Oda’ya ait POS cihazı üzerinden Afili Bonus Platinum ile vade farksız 6
taksitte ödeme imkanı sunulacaktır.

•

DenizBank’ta hesap açan Üye’lerin İnternet Bankacılığından yaptığı EFT ve Havale işlemlerine
muafiyet sunulacaktır.

•

Üyelere ayrıcalıklı mevduat fiyatlaması ve 100.000 TL üst limitli ihtiyaç kredi avantajı

•

Üye; Afili Bonus Platinum kredi kartından 12 ay boyunca aylık verilecek 2.000 TL harcama sözüne,
Sağlığım Tamam Sigortası hediye edilecektir.*

•

Üye’lere tesis edilen POS cihazı 1 [bir] yıl boyunca POS yönetim ücretinden muaf tutulacaktır.

•

DenizBank Teknoloji şirketimiz Intertech ile, Oda Üyelerinin ihtiyaç duydukları e-fatura,
uygulaması ve arşivleme konularında hızlı, kaliteli çözümler ve indirimli fiyatlar…

e-kayıt

Oda Aidat Tahsilatı İçin Avantajlı İhtiyaç Kredisi Teklifi

•

Oda aidat ödemeleri için, İstanbul YMM Odası üyelerinden hesap açan Yeminli Mali Müşavirimiz;
sıfır faizli kredi* fırsatından yararlanabilir.
Kredi üst limiti: 5.000 TL ‘dir.
Vade: 12 Ay
Faiz: % 0

Not: Aidat ödeme kredilerinden yararlanmak için Yeminli Mali Müşavirimiz; Afili Bonus Başvurusu,
KMH (Kredili mevduat Hesabı) başvurusu ve 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermelidir.
*Üye, Sağlığım Tamam Sigortası ile Axa Sigorta’nın SGK anlaşmalı kurum ağından faydalanabilir,
özel hastanelerde yatarak tedavilerinde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilir. Sağlığım Tamam
Sigortasında Axa Sigorta’nın kullanım şartları geçerli olacaktır.

Kampanya:
Emekli maaşını DenizBank’a transfer eden
promosyon kazanıyor.

yeminli mali müşavirlerimiz 450 TL’ye varan

Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları

•

Şubelerde size özel Bireysel Danışmanlardan öncelikli hizmet

•

Mevduat ve yatırım ürünlerinde özel fiyatlamalar

•

Özel güvenlikli araçlar ile ücretsiz nakit taşma hizmeti

•

Tüm kredilerde ayrıcalıklı faiz oranı

•

Ücretsiz kiralık kasa hizmeti**

•

Afili Bankacılık müşterilerine özel 3.000 TL günlük ATM nakit çekim limiti

•

Afili İletişim Hattı 0212 340 21 21 ile kesintisiz ve öncelikli hizmet

Afili Bonus Platinum Avantajları

•

Türkiye’nin her yerinde hafta sonu tiyatro/sinema harcamalarında %30 indirim

•

Türkiye’nin her yerinde Pazar kahvaltılarında %30 indirim

•

İstanbul, Ankara ve Antalya’daki havalimanlarında %50 indirimli otopark ve vale
hizmeti***

•

İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarında ücretsiz Lounge keyfi

•

SuAda ve Reina’da % 25 indirim ayrıcalığı

•

Hillside Beach Club’ta 2017 yılı boyunca konaklamalarınızda %15 indirim avantajı

•

Türkiye’nin en seçkin restoran, cafe ve otellerinde %20’ye varan indirimler

•

Garenta ile araç kiralama hizmeti %20 indirimli

•

Türkiye’deki tüm Big Chefs’lerde %15 indirim ayrıcalığı

•

Dry Center şubelerinde kuru temizleme hizmeti %20 indirimli

*Sıfır Faizli kredi fırsatını DenizBank önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkına sahiptir.
**Ücretsiz kiralık kasa hizmeti belirli kriterlerin sağlanmasıyla geçerlidir.
***Antalya Havalimanında vale hizmeti bulunmamaktadır.

Afili Bankacılık dünyasının tüm ayrıcalıklarıyla ilgili detaylı bilgi almak için Afili İletişim Hattı: (0212)340 21 21’i arayabilir,

www.afilideniz.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Saygılarımızla,

