
 

 
 

Afili Bankacılık’tan Mali Müşavirlere Özel Ayrıcalıklar 
 
Mali Müşavir müşterilerimize ve ailelerine özel ayrıcalıklar sunan "Afili 
Bankacılık" dünyası; finansal gereksinimleri karşılamanın yanı sıra, gündelik 
hayatı kolaylaştıracak birçok ayrıcalık sunmaktadır. 
 
2 Yıl Ücretsiz E-SMM Hizmeti 
 
Afili Bankacılık ve Digital Planet iş birliği ile avukat müşterilerimize E-Serbest 
Meslek Makbuzu hizmetini 2 yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz. 
 
Hizmet kapsamında, 2 yıl boyunca sınırsız kontör kullanım hakkından 
yararlanabilir, 2 yıl sonunda ise dilerseniz DenizBank’a özel indirimli fiyatlar 
üzerinden kontör alımı yapabilirsiniz. 
 
Başvuru formu: https://www.denizbank.com/e-donusum-urunleri-iletisim-
formu/ 

 Avantajdan yararlanmak için bankamızda hesap sahibi olunması zorunlu 
olup, hesabı olmayan müşterilerimizin 30 Haziran 2022 tarihine kadar 
hesap açılış işlemini gerçekleştirmelidir. 

 Aşağıdaki ürün gruplarından birine sahip olunmalıdır. 
o Black Kart 
o İki adet otomatik ödeme talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı 

 
Afili Bankacılık’ tan Mali Müşavirlere Özel Kredi Paketleri 
 
Mali Müşavir müşterilerimizin ihtiyaçları için hazırlanmış;   
 

 200,000 TL üst limit 
 36 aya varan vade 
 3 ay öteleme 

 
Örnek ödeme tablosu 
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10,000 12 2.28 988.85 0 93.93 3.1877 38.2521      11,866    

10,000 24 2.33 577.57 0 136.99 3.2687 39.2242      13,862    

10,000 36 2.33 444.20 0 192.82 3.2687 39.2242      15,991    
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Taksitli Ticari Kredi 
 
Avantajlı faiz oranlarıyla 250,000 TL’ye kadar olan taksitli ticari krediyi 6 ay 
öteleme fırsatı ile kullanabilirsiniz. 
 

12 Ay 24 Ay 36 Ay Üst Limit Max 
Vade 

Öteleme Kredi Tahsis 
Ücreti 

1.85% 1.95% 1.95% 250,000 TL 36 Ay 6 Ay 1.10% 

*İşbirliği protokolü imzalanmış oda üyeleri yararlanabilmektedir. 
 

Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları 
 

 Şubelerde size özel Bireysel Danışmanlardan öncelikli hizmet 
 MobilDeniz’den ve İnternet Bankacılık’ından yapılacak para 

transferlerinde (EFT,Havale,FAST) masrafsızlık 
 Mevduat ve yatırım ürünlerinde özel fiyatlamalar 
 Tüm kredilerde ayrıcalıklı faiz oranı 
 Afili Bankacılık müşterilerine özel 7,500 TL günlük ATM nakit çekim limiti 
 Ücretsiz kiralık kasa hizmeti 
 Ücretsiz Nakit Taşıma 

 
Afili Bankacılık Dünyasının Avantajlı Kredi Kartı Ayrıcalıkları* 

 
 Seçili sektörlerde 3 kat fazla bonus 
 Afili Asistans Hizmeti ile hayatınızı kolaylaştıran ayrıcalıklı hizmetler 
 Sinema ve tiyatro biletlerinde %15 indirim (Maksimum 50 TL) 
 GastroClub indirimleri ve ücretsiz üyelik 

Bankamızda 250 Bin TL ve üzeri birikimlerinin olması durumunda; 
 Hafta sonu yurtiçinde tek seferde 250 TL ve üzeri otel ve restoran 

harcamalarınıza %10 indirim 
 750 TL ve üzeri kozmetik harcamalarınızda %10 indirim 
 Kuru temizleme harcamalarınızda %10 indirim 
 250 TL ve üzeri güzellik ve kuaför harcamalarınızda %10 indirim 

Bankamızda 1 Milyon TL ve üzeri birikimlerinin olması durumunda; 
 250 Bin TL üzeri birikimi olan müşterilerimize sunulan ayrıcalıklar 
 TAV Passport Kart ayrıcalıkları 
 Hafta içi / hafta sonu yurtiçinde tek seferde yapacağınız 250 TL ve üzeri 

otel ve restoran harcamalarınıza %10 indirim 
 
Black Kart başvuru linki: https://www.denizbank.com/kartlar/deniz-bonus-
card/denizbank-black-kredi-karti.aspx 
 
*Afili Bankacılık ürün ve hizmet avantajlarından yararlanabilmek için Afili Bonus veya Black 
Kart sahibi olunmalıdır. Ücretsiz kiralık kasa ve nakit taşıma hizmetinden yararlanabilmek için 
bankamızda 500bin TL üzeri varlık kriteri bulunmaktadır. 
 
*Kredi ve Mevduat faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. 
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*Sinema/tiyatro indirimi için bir ay içinde en fazla 50 TL indirim kazanılabilir. Üye iş yeri 
sinema/tiyatro olarak tanımlı olması gerekmektedir. 
 
*Otel/restoran indirimi için, 250 Bin TL birikiminiz varsa, bir ay içinde en fazla 200 TL, bir yıl 
içinde en fazla 250 TL indirim kazanabilir. 
 
 
 
*Otel/restoran indirimi için, 1 Milyon TL birikiminiz varsa, bir ay içinde en fazla 250 TL, bir yıl 
içinde en fazla 500 TL indirim kazanabilir. 
 
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. 

 
 
Saygılarımızla, 


