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Basın Bülteni                                                  27 Ağustos 2021 
 

Modalife’ta 40 bin TL’ye varan alışveriş kredisi 

Fibabanka’dan 
 

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

Türkiye’nin düğün paketçisi Modalife ile yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş 

birliği kapsamında Fibabanka, Modalife’tan yapılacak alışverişlerde, 36 aya varan 

vadelerle 40 bin TL’ye kadar alışveriş kredisi imkânı sunuyor.  

Alışveriş kredileri kapsamında Türkiye’nin farklı sektörlerden önde gelen kurumları ile 

tüketicilerin yüzünü güldüren anlaşmalar gerçekleştiren Fibabanka şimdi de Türkiye’nin 

düğün paketçisi Modalife ile yeni bir iş birliğini hayata geçirdi. Bu kapsamda Fibabanka, 

Modalife’tan yapılan alışverişlerde geçerli olacak şekilde 6 aydan 36 aya varan vadelerde ve 

250 TL- 40 bin TL arasında kullanılabilecek kredi imkânı sunuyor. Cazip koşullardaki alışveriş 

kredisinden yararlanmak için tüketicilerin MODALIFE yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik 

numaralarını 3422'ye SMS göndermesi yeterli oluyor. 

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Gökhan Ertürk; “Tüketicilerin alışveriş ihtiyaçlarına yönelik finansal kolaylıklar sağlamak 

adına farklı sektörlerle yapmış olduğumuz iş birliklerimize her geçen gün yenilerini 

eklemekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Pandemi sebebiyle hepimiz evlerimizde 

daha çok zaman geçirmeye başladık, öyle ki evimiz artık hem ofisimiz hem çocuklarımız için 

bir okulun sınıfı haline geldi. Dolayısıyla insanların evdeki konfor beklentileri de değişmiş 

durumda. Pandemi öncesi pek çok insan evde bir çalışma odasına ihtiyaç duymazken evden 

çalışma ile birlikte böyle bir ihtiyaç doğmuş durumda. Yapılan araştırmalar ev tipi kahve 

makinelerinin, çalışma masası ve sandalyesi, laptop sehpası gibi ürünlerin satışlarında artış 

olduğunu gösteriyor. Yine bu dönemde tüketicilerin giyim yerine evdeki konforunu artıracak 

mobilya harcamalarına yöneldiğini gözlemliyoruz. Bankamız müşterisi olsun ya da olmasın bu 

zorlu geçen dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarına anında finansal çözümler sunmaya Modalife 

ile devam ediyor ve 36 aya varan vadelerle 40 bin TL’ye kadar alışveriş kredisi imkânı 

sunuyoruz. Her iki kurum ve tüketicilerimiz için iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını 

diliyorum.” dedi. 

 

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

iş ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır. 

 

Modalife Hakkında: 

Markalaşma yolculuğu 1990'lı yıllara dayanmaktadır. Şu an 150 bin metrekareye varan kapalı alana sahip 
3 adet fabrika, Türkiye genelinde 140’dan fazla şube ve bünyesinde 2000'in üzerinde çalışanı 
bulunmaktadır. 
  
Mobilya kategorisinde hizmet veren marka; oturma gruplarından yemek odalarına, yatak odası 
takımlarından genç odalarına, çok amaçlı dolaplardan sehpalara kadar bir evin tüm mobilya ihtiyacını 
uluslararası kalite standartlarında üretmektedir. 
  
Türkiye’nin üreten gücü olarak yeni hedefler doğrultusunda ilerlemekte olan marka; Tüketiciye destek 
olmak amacıyla üretimden teslimata kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetme kararı alıp, 
ürünlerini %40 daha uyguna sunmayı başararak mobilya sektörüne farklı bir yaklaşım getirmektedir. 
  
Her kesimden tüketicilerin, evlenmek ya da evini yenilemek isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu yüz 
binlerce ürüne uygun fiyatlarla erişmesini sağlamaktadır. Hayata kolaylık, güzellik ve kalite katan tüketici 
dostu bu yaklaşımla, "Türkiye’nin Düğün Paketçisi” olarak haklı bir üne sahiptir. 
 

 

Detaylı bilgi için: 

Bersay İletişim Danışmanlığı 

Göknur Acar Erbakış / goknur.acar@bersay.com.tr/ 0554 604 6410  

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