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FİBABANKA’DAN ÖDEME SİSTEMLERİNDE 3 YENİ ÜRÜN BİRDEN !
Yenilikçi çözüm önerileriyle ödeme sistemlerinde farklı alternatifler sunan Fibabanka; ticari ve
KOBİ müşterileri için “Şirket Banka Kartı” ve “POS” hizmetlerini, bireysel müşteriler için ise
“Ücretsiz Kredi Kartı”nı sunmaya başlıyor.
Fibabanka, müşterileri için kartlı ödeme imkanlarını arttırmaya yönelik 3 ürünün lansmanını eş zamanlı
olarak gerçekleştiriyor.
Teknolojik altyapısını bankacılığın çeşitli alanlarında güçlendirmeye tüm hızıyla devam eden
Fibabanka, ticari yaşamın ve özel hayatın gereksinimleri doğrultusunda sunduğu ürünlerle nakit
taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Fibabanka’nın müşterilerine yönelik ödeme sistemleri ürünleri :
 Şirketler için Banka Kartı (ATM Kartı):
Türkiye’de ilk defa şirket yöneticileri ve çalışanları, şirket hesabına bağlı banka kartları ile tüm
bankaların ATM’lerinden ücretsiz işlem yapabiliyorlar. Ayrıca Fibabanka Şirket Banka Kartı ile tüm
POS cihazlarından alışverişlerini gerçekleştirebiliyorlar.
 Üye İş Yerleri için Fibabanka POS:
Fibabanka’nın üye iş yerlerinin her türlü ihtiyacını karşılamayı amaçladığı “Dial-up POS, ADSL POS,
GPRS POS Ürünleri”, Fibabanka şubelerine başvurularak alınabiliyor. Şirketler, Bonus özelliği de olan
Fibabanka POS cihazları ile müşterilerine hem kredi kartı ve banka kartı ile işlem yaptırabiliyor hem de
nakitlerinin daha verimli ve güvenli yönetilmesini sağlıyorlar.
 Bireysel Müşteriler için Kart Ücreti Olmayan Fibabanka Kredi Kartı:
Yıllık kart ücreti olmayan kredi kart sahipleri ise, hem alışveriş yapma hem de yurtiçi ve yurtdışındaki
tüm ATM’lerden hızlıca nakit avans kullanma fırsatı elde ediyorlar.
Bekir Dildar: “Amacımız müşterilerimize en iyi hizmeti en hızlı şekilde vermek”
Konuyla ilgili açıklama yapan Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar, “Fibabanka olarak ilk günden
itibaren önceliğimiz müşterilerimize hızlı ve yüksek standartlarda bankacılık hizmeti verecek altyapı
çalışmalarını yürütmek oldu. Bir taraftan şube ağımızı hızla yaygınlaştırırken diğer taraftan da tüm
müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu çerçevede bugün 3 ürünümüzün lansmanını yapıyoruz. Tüm müşterilerimize hitap eden bu
ürünlerle hızlı ve müşteri odaklı banka olma iddiamızı ödeme sistemlerine de taşıyor olacağız ” dedi.
Fibabanka Hakkında:
27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Şanlıurfa ve
Tekirdağ’da toplam 63 şubesiyle kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel ve özel bankacılık alanlarında hizmet
vermektedir.

