
 

 

Avukatlara Özel Ayrıcalıklar 

Avukat 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 yılın 

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 31 Temmuz 2022 tarihine kadar hesap açılış 
işlemini gerçekleştirmelidir. 

 

Afili Bankacılık’ tan Avukatlara Özel Kredi Paketleri 

Avukat müşterilerimizin ihtiyaçları için hazırlanmış;   

 100,000 TL üst limit* 

 36 aya varan vade 

 45 gün öteleme 
 

Kredi başvurularınız için AVUKAT yazıp, boşluk bırakıp TC kimlik Numaranızı ve Doğum 

Tarihi bilginizi GG.AA.YYYY formatında 3280‘e gönderebilirsiniz. 

ÖR: AVUKAT XXXXXXXXXXX GG.AA.YYYY 

Kredi 
Tutarı (TL) 

Vade 
(ay) 

Aylık 
Faiz 
Oranı 
(%) 

Aylık 
Taksit 
Tutarı (TL) 

Kredi 
Tahsis 
Ücreti 
(TL) 

Sigorta ve Vergi 
Dahil Ücretler 
Toplamı  (TL) 

Aylık 
Toplam 
Maliyet 
Oranı (%) 

Yıllık Toplam 
Maliyet Oranı 
(%) 

Toplam 
Geri 
Ödeme 
Tutarı (TL) 

10,000 12 2.69 1026.48 0 46.39 4.0596 48.7154      12,318    

10,000 24 2.69 613.77 0 73.21 4.0596 48.7154      14,730    

10,000 36 2.69 483.15 0 102.78 4.0596 48.7154      17,393    

 

*Örnek ödeme tablosu,  10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 100.000 TL'dir. Yasal vade 

sınırlamaları gereği  100.000 TL üzerindeki tutarlar için maksimum vade 12 ay, 50.000 TL - 100.000 TL aralığındaki 

tutarlar için 24 ay, 50.000 TL ve altındaki tutarlar için 36 aya kadardır. Findesk kredi notu, borçluluk seviyesi, 

müşterinin segmenti ve çalışma şekline göre fiyatlamalar belirtilen kriterlerde aylık fazi oranı değişiklik 

göstermektedir. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5’i 

oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir. ”Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı”, 

kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç 

tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 35 yaş baz 

alınmıştır. Hayat sigortası primi  10.000TL ise, 12 ay vadede 46.39TL, 24 ay vadede 73.21 TL, 36 ay vadede 102.78  

https://www.denizbank.com/e-donusum-urunleri-iletisim-formu/


 

 

TL'dir. Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge 

isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon 

hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.   

Bankamızda hesabınız bulunuyorsa şubeye gitmeden, MobilDeniz aracılığı ile kredinizi anında 

kullanabilirsiniz. Bankamızda hesabınız bulunmuyorsa MobilDeniz’i indirip hemen müşterimiz 

olabilir, kredinizi kullanabilirsiniz. 

Taksitli Ticari Kredi 

Avantajlı faiz oranlarıyla 250,000 TL’ye* kadar olan maksimum 36 ay vadeli taksitli ticari 

krediyi 6 ay öteleme fırsatı ile kullanabilirsiniz. 

Kredi 
Tutarı (TL) 

Vade 
(ay) 

Aylık 
Faiz 
Oranı 
(%) 

Aylık 
Taksit 
Tutarı 
(TL) 

Kredi 
Tahsis 
Ücreti 
(TL) 

Sigorta ve Vergi 
Dahil Ücretler 
Toplamı  (TL) 

Aylık 
Toplam 
Maliyet 
Oranı (%) 

Yıllık Toplam 
Maliyet Oranı (%) 

Toplam 
Geri 
Ödeme 
Tutarı (TL) 

10,000 12 2.60 988.50 110 247.79 3.4428 41.3131      11,862    

10,000 24 2.70 580.03 110 323.75 3.4683 41.6196      13,921    

10,000 36 2.70 446.83 110 413.41 3.4269 41.1233      16,086    

 

* Örnek ödeme tablosu. 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 250.000 TL. maksimum vade 36 

aydır. Kredi tahsis ücreti. başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının yüzde 1.1 oranındadır. 

Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir. ”Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı”. kredi tahsis 

ücreti. vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm 

masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 50 yaş baz alınmıştır. 

Hayat sigortası primi 10.000 TL için; 12 ay vadede 247.79 TL. 24 ay vadede 323.75 TL. 36 ay vadede 413.41 TL.’dir. 

Banka. faiz oranlarında değişiklik yapma. onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme. kefil ve ek belge 

isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı. tüm masraf. ücret ve komisyon 

hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır. Kampanya son başvuru tarihi 31 Aralık 2022'dir. 

İşbirliği protokolü imzalanmış oda üyeleri yararlanabilmektedir. 

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası 

Bankamız aracılığıyla AXA Sigorta’dan yapılacak 100 Bin TL teminatlı Mesleki Sorumluluk 

Sigortası’nı %50 indirim ayrıcalığıyla kullanabilirsiniz. 

 

Baro Aidat Tahsilatı İçin Avantajlı Teklifler 

Aidat ödemelerini, Baro ’ya ait DenizBank POS cihazı üzerinden Bankamız Bonus özelliği olan 

veya Black kredi kartları ile vade farksız 6 taksitte ödeyebilirsiniz.* 

*Anlaşmalı barolar için geçerlidir. 

 

Baro Kart Yüklemeleri 

Türkiye Barolar Birliği ve DenizBank arasında yapılan anlaşma ile Türkiye Barolar Birliği'nin 

üyelik kartı olan BaroKart'a, DenizBank ATM’lerinden ve İnternet Bankacılık’ından para 

yüklemesi yapılabilmektedir. 



 

 

Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları 

 Şubelerde size özel Bireysel Danışmanlardan öncelikli hizmet 

 MobilDeniz’den ve internet bankacılığından 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* 

 İlk yıl avukat müşterilerimize kart ücret muafiyeti 

 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. 

*Sinema/tiyatro indirimi için bir ay içinde en fazla 50 TL indirim kazanılabilir. Üye iş yeri sinema/tiyatro 

olarak tanımlı olması gerekmektedir. 

 

https://www.denizbank.com/kartlar/deniz-bonus-card/denizbank-black-kredi-karti.aspx
https://www.denizbank.com/kartlar/deniz-bonus-card/denizbank-black-kredi-karti.aspx


 

 

*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, 

 


