Nisan 2019

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NDAN

BANKA VE KREDİ KARTLARININ
TAKSİTLENDİRİLME SÜRELERİNE
DAİR DÜZENLEME
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) web sitesinde çıkan duyuruya göre;
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 25.02.2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca,
11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;

Bilgisayar alımlarında Seyahat acenteleri ile
ve taşımacılık ile ilgili ilgili yurt içine ilişkin
harcamalarda
harcamalarda

Kurumsal
kredi kartlarında
genel taksit sınırı

6 aydan

9 aydan

9 aydan

çıkarılmıştır.

çıkarılmıştır.

çıkarılmıştır.

12 aya 12 aya 12 aya
(Tablet alımları hariç)

Ayrıntılı bilgi için: www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0698_01.pdf

DCC POS

İşletmenize hem ek gelir sağlar,
hem de müşteri memnuniyeti yaratır!
SÜRPRİZ
YOK

TERCİH
Kart sahibine ödemesini
kendi tercih ettiği para
birimi üzerinden
yapabilme olanağı
sağlar.

Ekstresine yansıyacak
net tutarı öğrenmesi için
beklemesine
gerek kalmaz.

EK
GELİR

KOLAY
FATURALAMA

İşyeri DCC satışlardan
aldığı Hizmet Bedeli ile
ek gelir elde eder.

Kendi para biriminde
yaptığı harcamaları
rahatlıkla firmasına
gider olarak
gösterebilir.

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

DAHA AZ
HARCAMA İTİRAZI

Firma kendi para biriminde
ödeme yapmak isteyen
yabancı kart sahiplerinin
taleplerini karşılamış
olur.

Kart sahibi ekstresinde
kur zararları nedeniyle
sürpriz fiyatlarla
karşılaşmadığı için
harcama itirazları
azalır.

DCC POS Nedir?

Ek Gelir Kaynağı Yaratın!

Garanti DCC (Dynamic Currency Conversion) uygulaması, dünyanın
farklı ülkelerinden gelen yurt dışı kart sahiplerinin, ödemelerini kendi
yerel para biriminde yapabilmelerini sağlayan ödeme çözümüdür. Bu
çözüm sayesinde, kart sahibi harcamasının ekstresine hangi tutarda
yansıyacağını ödeme anında görür.

İşyerinizde DCC POS hizmetini sunarak, hem müşteri menuniyetini
artırır, hem de Bankamız ile anlaşmanız kapsamında belirli oranda
ek gelir elde edersiniz. DCC POS hizmetimiz için Bankamız
Şubelerine başvurabilirsiniz.

DCC POS ile Visa ve MasterCard logolu kartlarla 15 farklı para biriminde ödeme yapılabilir:
1. Amerikan Doları
2. Avustralya Doları
3. Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
4. Çin Yuanı
5. Danimarka Kronu

6. Euro
7. İngiliz Sterlini
8. İsveç Kronu
9. İsviçre Frangı
10. Japon Yeni

11. Kanada Doları
12. Norveç Kronu
13. Romen Leyi
14. Rus Rublesi
15. Suudi Arabistan Riyali

İşyerinize özel kampanyalar

garantiliisler.com.tr
ile parmaklarınızın ucunda!

www.garantiliisler.com.tr

ÖZEL

ÜYE
GİRİŞİ

www.garantiliisler.com.tr
web platformuna
üye girişi yapın

KAMPANYA
İşletmenize özel
kampanyanızı
düzenleyin.

Kampanya SMS’leri ile
markanız daha yakından
tanınsın!

Kampanyalar sayesinde,
cironuzu artırabilir, müşterilerinize gönderilen SMS'ler aracılığıyla
markanızı daha yakından tanıtabilirsiniz.

Garantili
İşler Nedir?
Garantili İşler, siz üye işyerlerimizin;
· Garanti POS'larından geçen işlemleri ve sektörel
istatistikleri yakından takip edebilecekleri,
· Ürün başvurusu yapabilecekleri,
· Hizmet talebinde bulunabilecekleri,
· Bonus üye işyerlerimizin kendi kampanyalarını
tanımlayabilecekleri özel bir platformdur.
İşlerinizi büyütmek, kazancınızı artırmak ve
işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmek için
garantiliisler.com.tr'yi hemen ziyaret edin!

Garantili İşler’e
Nasıl Girebilirim?
Bireysel Üye İşyerlerimiz, garantiliisler.com.tr
adresinden Garanti İnternet şube parola ve
şifreleri ile hemen giriş yapabilir. Tüzel Üye
İşyerlerimiz ise, çalıştıkları Garanti Bankası
Şubesine uğrayarak Garantili İşler platformunu
da içerecek şekilde güncellenen Tüzel İnternet
Şube Yetkilendirme Formunu, imza sirkülerinde
yetkili olan kişiden alınacak ıslak imza ile
doldurarak giriş yapabilir
Kampanya düzenlemek için 1 aylık Ücretsiz
Premium paketi kullanabilirsiniz.

BONUS BUSINESS’LA

PETROL OFİSİ’NDE
40 TL’YE VARAN
BONUS!

İlk
dan
harcama azın
AS" y
önce "PO ayın ya
ll
3340'a yo ş'tan
Fla
da Bonus atıl"
"Hemen K yın
u tıkla
butonun
aya
kampany
katılın.

SİZ İŞİNİ
BİLENLERİN
YANINDAYIZ!

Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında; ayrı günlerde ve tek seferde, 4 defa 125 TL ve
üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapın; Bonus Flaş uygulaması üzerinden
kampanyaya katılarak 40 TL bonus, SMS ile kampanyaya katılarak 30 TL bonus kazanın.
Kampanya 1 Nisan – 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bonus üyesi Petrol Oﬁsi istasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alımlarında geçerlidir.
Kampanyada yapılan 4 defa 125 TL ve üzeri işlemler 30 TL bonus kazanacaktır, BonusFlaş uygulaması aracılığı ile katılan kart sahipleri 40 TL
bonus kazanacaktır. BonusFlaş ile katılım sadece şahıs şirketi sahibi müşterilerin ticari kartları ile sağlanabilmektedir. Tüzel müşteriler sadece
SMS ile katılım sağlayabilir. Kampanya müşteri bazındadır SMS ile katılanlar en fazla 30 TL bonus, Bonus Flaş ile katılanlar en fazla 40 TL
bonus kazanabilir. Kazanılan bonus, 22 Mayıs - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bonus üyesi Petrol Oﬁsi istasyonlarında akaryakıt ve/veya
otogaz alımlarında kullanılmalıdır. 29 Mayıs sonrası kullanılmayan bonuslar geri alınacaktır. Bonus Business ve Easy kartlar dahildir. Diğer
banka bireysel ve ticari Bonus kartların katılım bilgileri ve kampanya detayları için www.bonus.com.tr ve www.petroloﬁsi.com.tr

