Garanti BBVA olarak çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını önceliğimiz olarak görüyoruz

Koronavirüs salgınına karşı Garanti BBVA
POS cihazlarında alınabilecek hijyenik önlemler
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınında ortak kullanım noktalarının hijyenik
olması daha önem taşır hale geldi. Bu noktalardan biri olan POS makinelerinde kart şifrelerini girebilmek için
müşterileriniz POS makinelerine temas etmektedir. Temassız veya QR ile ödemeye yönlendirerek
müşterilerinizin POS makinesine temas etmeden alışverişlerini güvenle yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Temassız özellikli POS cihazınızla 250
TL'ye kadar PIN'siz işlem yapabilirsiniz.
İşlem anında kart kullanıcısına kartının temassız
özelliğinin olup olmadığı sorulur.
Tutar girildikten sonra kart POS'a takılmadan, müşterinin kartını cihazın temassız ödeme noktasına tutması
için yönlendirme yapılır.
Temassız ödemelerde kart müşteri tarafından POS
cihazına tutulmalıdır, işyeri tarafından müşteri adına
kart okutulmamalıdır.

QR ile ödeme destekleyen tüm yazarkasa
POS ve POS cihazlarında* BonusFlaş ile
QR kodlu ödeme yapılabilir.
Tutar girişi sonrasında açılan ekranda cihazın 0 tuşuna
basarak QR ile ödeme seçilir ve işlem özelinde QR
oluşturulur.
Müşteriden Bonusflaş üzerinden QR'ın okutulması ve
açılan ekranda işleme onay vermesi istenir.
Müşteri onayı sonrası POS üzerinden giriş tuşuna
basılır ve işlem tamamlanır.
* Desteklenen cihaz markaları: Ingenico, Verifone, Beko.

POS uygulamaları ve kılavuzlar hakkında ayrıntılı bilgi için www.garantiliisler.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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24 Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında tek seferde yapacağınız
600 TL ve üzeri market ve gıda harcamalarının ilkine 30 TL,
üçüncüsüne 60 TL, beşincisine 60 TL, toplam 150 TL bonus hediye!
Kampanyaya Bonus Business, Bonus Business American Express, Dragon Bonus Business ve Easy dahildir. Kampanya 24 Nisan-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Garanti BBVA poslarından tek seferde yapılacak 600 TL ve üzeri toptan market ve çeşitli gıda harcamaları
için geçerlidir. Aynı gün içerisinde aynı iş yerinden yapılacak harcamaların ilki geçerlidir. 24 Nisan-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında toptan market ve gıda sektörlerinde tek seferde yapılacak ilk 600 TL ve üzeri harcamaya 30 TL, 3.’ye 60 TL, 5.’ye 60 TL, toplamda 150
TL bonus verilecektir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya bazında en fazla 150 TL bonus kazanabilir. Kazanılan bonuslar 29 Mayıs-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında kullanılabilir, kullanılmayan bonuslar geri alınacaktır. Kampanyaya katılmak için
GIDA yazıp 3340’a gönderebilir ya da BonusFlaş’tan Hemen Katıl butonunu tıklayabilirsiniz. BonusFlaş ile katılım sadece şahıs şirketi sahibi müşterilerin ticari kartları ile sağlanabilmektedir. Tüzel müşteriler sadece SMS ile katılım sağlayabilir. Tüzel müşterilerin ilgili
tüm kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için, firma yetkilisinin banka sistemine kayıtlı numarasından başvuru yapmalıdır. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir. Kampanyaya yurtdışında
yapılan harcamalar dahil değildir. Kampanyaya peşin ve taksitli işlemler dahildir. Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır. Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının Garanti BBVA sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır.
Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Turk Telekom aboneleri için 1 TL, Turkcell aboneleri için 1 TL, Vodafone aboneleri için 0,33 TL'dir. Kampanyaya sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.
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Akaryakıt
Harcamalarınıza
100TL Bonus!
21 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında yapacağınız
250 TL ve üzeri akaryakıt harcamalarınızın
ilkine 25 TL, ikincisine 25 TL, üçüncüsüne 50 TL,
toplam 100 TL Bonus!

Kampanyaya Bonus Business, Bonus Business American Express, Dragon Bonus Business ve Easy dahildir. Kampanya 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri akaryakıt harcamaları için geçerlidir. Aynı gün içerisinde aynı iş yerinden
yapılacak harcamaların ilki geçerlidir. 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri ilk harcamaya 25 TL, ikinci harcamaya 25 TL, üçüncü harcamaya 50 TL, toplamda 100 TL bonus verilecektir. Kampanya müşteri
bazındadır ve bir müşteri kampanyabazında en fazla 100 TLbonus kazanabilir. Kazanılan bonuslar 18Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında kullanılabilir.Kampanyaya katılmak için TKYAKIT yazıp3340’a gönderebilir ya da BonusFlaş’tanHemen Katıl butonunu tıklayabilirsiniz. BonusFlaş ile katılım sadece şahıs şirketi sahibi müşterilerin ticari kartları ile sağlanabilmektedir. Tüzel müşteriler sadece SMS ile katılım sağlayabilir. Tüzel müşterilerin ilgili tüm kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için, firma yetkilisinin banka sistemine
kayıtlı numarasından başvuru yapmalıdır. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir. Kampanyaya yurtdışında yapılan harcamalar dahil değildir. Kampanyaya peşin ve taksitli işlemler dahildir. Kampanya
dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır. Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının Garanti BBVA sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır. Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Turk Telekom aboneleri için 1 TL, Turkcell aboneleri
için 1 TL, Vodafone aboneleri için 0,33 TL'dir. Kampanyaya sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir. Sanal kredi kartı ile kazanılacak bonus sanal kredi kartının bağlı olduğu asıl karta yüklenecektir.

Eczane
Harcamalarınıza
Ücretsiz/Faizsiz
5 Taksit!
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24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yapacağınız 500-100.000 TL arası
peşin eczane harcamalarınıza faizsiz ve ücretsiz 5 Taksit fırsatı!
Kampanya ile 24 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında peşin yapılan 500 TL-100.000 TL tutar aralığındaki eczane harcamaları ücretsiz ve faizsiz olarak 5 taksite bölünecektir. Kampanyaya katılmak için SAGLIK yazıp 3340’a gönderebilir ya da BonusFlaş’tan Hemen Katıl
butonunu tıklayabilirsiniz. BonusFlaş ile katılım sadece şahıs şirketi sahibi müşterilerin ticari kartları ile sağlanabilmektedir. Tüzel müşteriler sadece SMS ile katılım sağlayabilir. Tüzel müşterilerin ilgili tüm kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için, firma yetkilisinin
banka sistemine kayıtlı numarasından başvuru yapmalıdır. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri dahil değildir. Kampanyaya yurtdışında yapılan harcamalar dahil değildir. Kampanya ile katılım tarihinden sonra
yapılacak işlemler taksitlendirilecektir. Kampanyaya peşin işlemler dahildir. Kampanya dahilinde iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır. Tüm kartlar için kampanya katılım kısa mesajının Garanti BBVA sistemine ulaşmasından sonraki işlemler dikkate alınır.
Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Turk Telekom aboneleri için 1 TL, Turkcell aboneleri için 1 TL, Vodafone aboneleri için 0,33 TL'dir. Kampanyaya sanal kartlar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahildir.

