Afili Bankacılık’ tan BSMMMO Üyelerine
Özel Ayrıcalıklar

Afili Bankacılık’tan Bursa SMMMO Üyelerine
Özel Ayrıcalıklar…
DenizBank Afili Bankacılık ayrıcalığıyla mali müşavirlerimize aşağıdaki avantajlar sunulmaktadır.

Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları


Şubelerde size özel Bireysel Danışmanlardan öncelikli hizmet



Özel güvenlikli araçlar ile ücretsiz nakit taşma hizmeti



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

Mevduat ve Yatırım Ürünleri Avantajı
Üyelere mevduat ve yatırım ürünlerinde özel fiyatlamalar sağlanacaktır.
1.000.000 TL’ye kadar yeni vadeli mevduatlarınıza aylık %23,50* faiz oranı sunulacaktır.
*Fiyatlama piyasa koşularına göre değişiklik gösterebilir.

POS Avantajları


Ayrıcalıklı POS Fiyatlaması

İhtiyaç Kredisi Avantajları


100.000 TL üst limitli ihtiyaç kredisi



36 aya varan vadelerde



Avantajlı faiz oranı



3 ay öteleme imkanı sunulacaktır.

Afili Bonus Platinum Avantajları


Türkiye’nin her yerinde Pazar kahvaltılarında %30 indirim**



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



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



İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarında dış hatlarda ücretsiz Lounge keyfi**



Hillside Beach Club’ta 2018 yılı boyunca konaklamalarınızda %15 indirim avantajı



Garenta ile günlük araç kiralama hizmeti %20 indirimli



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



Dry Center şubelerinde kuru temizleme hizmeti %20 indirimli



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

DenizFilo ile Uzun Dönem Araç Kiralama Fırsatları
DenizFilo ‘dan uzun dönem araç kiralayan mali müşavirlerimiz; kasko, MTV, lastik değişimi, periyodik bakım, araç muayene
işlemleri gibi birçok operasyonel uğraş yerine araç sürmenin keyfini yaşar.
Avantajlar:


Afili Bankacılık müşterileri ve Afili Bonus sahiplerine özel fiyatlama



Tüm kiralama işlemlerinde, 1 ay ücretsiz kullanım imkanı ve ek kilometre limiti



Ayrıcalıklı uzun dönem araç kiralama hizmeti

*Ücretsiz kiralık kasa hizmeti belirli kriterlerin sağlanmasıyla geçerlidir.
**1 Ocak 2019 itibari ile pazar kahvaltısı, tiyatro – sinema, havalimanı otopark – vale ve lounge hizmetlerinden Afili Bonus kartını son
bir ay içerisinde en az bir kez kullanmış ve son ekstre tutarı 4.000 TL üzerinde olan müşterilerimiz faydalanacaktır. Bu işlemlere ait
fayda işlemin yapıldığı kartınıza bonus olarak yüklenecektir. 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;

