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Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları 

 Mevduat ve yatırım ürünlerinde özel fiyatlamalar 
      %18.75 Hoş Geldin faizi avantajı*  
 Ücretsiz kiralık kasa hizmeti 
 Afili Bankacılık müşterilerine özel 5.000 TL günlük ATM nakit çekim limiti  
 Afili İletişim Hattı 0850 225 21 21 ile kesintisiz ve öncelikli hizmet 
  
Afili Bankacılık Dünyasının Avantajlı Kredi Kartı Ayrıcalıkları** 
  
 Türkiye’nin her yerinde hafta sonu tiyatro/sinema harcamalarında %20 Bonus 
 Ücretsiz GastroClub üyeliği 
 Türkiye’nin en seçkin restoran, cafe ve otellerinde %20’ye varan indirimler 
 Sinema ve tiyatro biletlerinde %20 indirim 
 Afili Asistans Hizmeti ile hayatınızı kolaylaştıran ayrıcalıklı hizmetler 
 

*Mevduat ve kredi faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. 
**Afili Bankacılık ürün ve hizmet avantajlarından yararlanabilmek için Afili Bonus veya Black Kart sahibi olunmalıdır. Ücretsiz kiralık kasa 
hizmetinden yararlanabilmek için ayrıca belirlenmiş kriterler bulunmaktadır. 
 
Afili Bankacılık dünyasının tüm ayrıcalıklarıyla ilgili detaylı bilgi almak için Afili İletişim Hattı: (0850) 225 21 21’i arayabilir, www.afilideniz.com 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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 * Sunduğumuz avantajlı faiz oranları piyasa şartlarına bağlı olarak değişebilir. 
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Kredi Paketlerimiz 

Bireysel Krediler 
 

 Kredi tahsis ücreti muafiyeti 
 3 ay öteleme fırsatı 

Tüzel Krediler 
 

 1.1% dosya masrafı  
 3 ay öteleme fırsatı 

12 24 36 MAX VADE  ÜST LİMİT  
ÖTELEME 

SÜRESİ

 KREDİ TAHSİS 

ÜCRETİ

1.82 1.82 1.82 36 AY 200,000 ₺ 3 ay -

01-24Ay 25-60 Ay MAX VADE  ÜST LİMİT  
ÖTELEME 

SÜRESİ

Dosya 

Masrafı

1.79 1.84 60 AY 250,000 ₺ 3 ay 1.10%
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* Sunduğumuz avantajlı faiz oranları piyasa şartlarına bağlı olarak değişebilir. 4 

Üye İşyeri (POS) Fiyatlaması 

 BKM Takas Komisyonu 1.73% 
 Oda aidatları için Bankamız Afili Bonus veya Black kart sahiplerine özel 6 ay 

taksit imkanı 
 İşletme kart ile anlaşmalı üye işyerlerinde +3 taksit 
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Üyelere Özel Finansal Kiralama Fırsatları 

Peşinatı, 
sigortayı ve diğer 

tüm masrafları 
Business Kart ile 
taksitlendirme 

imkanı 

Diş Ünitesinden 
koltuğa, 

bilgisayara kadar 
Leasing ile satın 

alma imkanı 

Kardan 
mahsuplaşma 

imkanı ile vergi 
avantajı  

Operasyonel 
kolaylık  

Tabela 
fiyatları 

üzerinden 
0.75 bps 
indirim 

%50 
indirimli 

Yönetim gideri  

60 aya varan vade 
seçenekleri 

Esnek ödeme planı 
imkanı  

(ödemesiz dönem, 
3 ayda 1, 6 ayda 1 

gibi  dönemsel 
ödeme imkanları) 
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Üyelere Özel DenizFilo Kiralama Fırsatları 

* Detaylı bilgi için İzmir Diş Hekimleri Oda Üyesi olduğunuzu ileterek  denizfilo@denizbank.com adresinden iletişime geçmenizi rica ederiz. 
* Özel stok fiyatlar ile sınırlı sayıdadır. 
* Araçların ortalama teslimat süresi 15 gündür. 
* DenizFilo fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

mailto:denizfilo@denizbank.com
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Üyelere Özel DenizFilo Kiralama Fırsatları 

* Detaylı bilgi için İzmir Diş Hekimleri Oda Üyesi olduğunuzu ileterek  denizfilo@denizbank.com adresinden iletişime geçmenizi rica ederiz. 
* Özel stok fiyatlar ile sınırlı sayıdadır. 
* Araçların ortalama teslimat süresi 15 gündür. 
* DenizFilo fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Araç kiralamak yerine satın almayı tercih ederseniz de DenizLeasing ile araç alım taleplerinde 
avantajlı fiyatlarla peşinatsız % 100 finansman imkanı..  

mailto:denizfilo@denizbank.com

