
 

 

 

 

 

Basın Bülteni                                                        1 Aralık 2021 

Fibabanka’dan Bosch Mağazaları’nda 15 ay vade farksız, 

masrafsız kredi!  
 

Müşterilerinin ihtiyaç duydukları her an, her yerde yanında olan Fibabanka, Bosch 

ile yaptığı iş birliği kapsamında; alışverişlerde peşin fiyatına vade farksız 15 ay 

taksitle masrafsız alışveriş kredisi imkânı sunuyor. 

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerine ve sektöre değer katan ürün ve hizmetler sunan 

Fibabanka, perakende sektörünün önde gelen markalarıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisini 

daha ekledi. 

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına anında çözüm geliştirerek hayatlarını 

kolaylaştıran ve her koşulda yanında olan Fibabanka, Bosch ile anlaştı. Anlaşma kapsamında; 

Fibabanka, Bosch’tan yapılacak alışverişlerde senetsiz, kartsız ve kefilsiz peşin fiyatına vade 

farksız 15 taksitle masrafsız alışveriş kredisi sağlıyor. Alışveriş kredisi için tüketicilerin BOSCH 

yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını 3422'ye SMS göndermesi yeterli oluyor.  

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı Gökhan Ertürk; “’Bankayı müşterilerin ayağına götürme’ anlayışıyla 

müşterilerimize anında ve hızlı çözümler sağlıyoruz. Hem online hem de mağaza 

alışverişlerinde kredi kartı dışında vade farksız, masrafsız taksitlendirme seçeneği ile 

hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dünyanın önde gelen beyaz eşya markalarından Bosch ile ’şimdi 

al, taksit taksit öde’ yaklaşımıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile de tüketicilere faizsiz 

finansman sağlıyoruz. Hedefimiz müşterilerin alışverişlerini gerçekleştirirken duydukları 

finansal ihtiyaçlara kadar tüm taleplerini tek bir noktadan karşılayabilmelerini sağlamak” 

değerlendirmesinde bulundu.   

 

Fibabanka Hakkında: 

Fiba Grubu bünyesine 27 Aralık 2010 tarihinde katılan Fibabanka, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımı ve 

müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve 

Antalya başta olmak üzere Türkiye’de Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık alanlarında 

faaliyet göstermektedir. Fibabanka, müşterilerinin hayatına değer katarak, dijital teknolojilerine yaptığı 

yatırımlarla, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanmaktadır. Hızlı ve kolay bankacılık 

çözümlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları, 444 88 88 Telefon Bankacılığı, 

fibabanka.com.tr ve şubeleri aracılığıyla ulaştıran Fibabanka, her geçen gün geliştirdiği farklı sektörden iş 

ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır. 

 

Detaylı bilgi için: 

Bersay İletişim Danışmanlığı 



 

 

 

 

Sinem Sünör Kutlu / sinem.kutlu@bersay.com.tr / 0553 617 58 39 

mailto:sinem.kutlu@bersay.com.tr

