
 

 

AHEF ve DenizBank Afili Bankacılık İşbirliği ile Aile 

Hekimlerimize Özel Ayrıcalıklar…  

 

Sayın Üyemiz;  

DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği anlaşmamızı yeniledik! 

Aile Hekimleri için ayrıcalık ve avantajlar sağlayan işbirliği anlaşmasını duyurmaktan memnuniyet 

duyarız. 

Dernek ve Aile Hekimlerine Sunulan Ayrıcalıklar 

 Dernek aidatlarını Afili Bonus Platinum ile vade farksız 6 taksitte ödeme avantajı sunulacaktır,  

 İnternetten ve ATM ‘den EFT ve Havale işlem ücret  muafiyeti 

 Aile Sağlığı Merkezleri için İşyerim Paket Sigortası ( 10.000 TL Aşı teminatlı olarak sunulmaktadır.) 

 Avantajlı ihtiyaç kredileri 

o Dernek aidat ödemleri ve acil ihtiyaçlar için; Aile Hekimlerimiz, sıfır faizli kredi* fırsatından 

yararlanabilir. 

Kredi üst limiti: 5.000 TL ‘dir.  

(2.000 TL ‘ye kadar 12 ay vade 2.000-5.000 TL arasında ise max 6 ay vade yapılmaktadır.) 

o Diğer ihtiyaçlar için ; 100.000 TL üst limitli ihtiyaç kredisi 48 aya varan vadelerde  kullandırılmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

20.000 TL Örnek Hesaplama Tablosu:  
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20.000 12 1.25 1.834 100 209,27 1,7303 20,7632 

20.000 24 1.27 1.001 100 279,21 1,7122 20,5469 

20.000 36 1.35 738 100 347,92 1,8106 21,7271 

20.000 48 1.44 616 100 425,65 1,9326 23,1909 

 
 

*Banka kampanya/kredi fiyat koşullarını değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutar. 

 Ayrıcalıklı vadeli mevduat seçenekleri 

o TL mevduatları için %14 vadeli mevduat faiz oranı sunulacaktır. 

(Yeni vadeli mevduat hesabı açan aile hekimi müşterilerimiz için faiz oranı 30 Kasım 2017’ye kadar 

geçerlidir.) 

 

Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları 

 

o Şubelerde size özel Bireysel Danışmanlardan öncelikli hizmet 

o Mevduat ve yatırım ürünlerinde özel fiyatlamalar 

o Özel güvenlikli araçlar ile ücretsiz nakit taşma hizmeti 

o Tüm kredilerde ayrıcalıklı faiz oranı  

o Ücretsiz kiralık kasa hizmeti** 

o Afili Bankacılık müşterilerine özel 3.000 TL günlük ATM nakit çekim limiti  

o Afili İletişim Hattı 0212 340 21 21 ile kesintisiz ve öncelikli hizmet 

 

 



 

 

Afili Bonus Platinum Avantajları*** 

o Aile Hekimlerimize özel logolu Afili Bonus Platinum Doctors 

o Türkiye’nin her yerinde Pazar kahvaltılarında %30 indirim 

o Türkiye’nin her yerinde hafta sonu tiyatro/sinema harcamalarında %30 indirim 

o İstanbul, Ankara ve Antalya’daki havalimanlarında %50 indirimli otopark ve vale hizmeti 

o İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanlarında ücretsiz Lounge keyfi 

o Hillside Beach Club’ta 2017 yılı boyunca konaklamalarınızda %15 indirim avantajı 

o Garenta ile araç kiralama hizmeti %20 indirimli 

o Türkiye’deki tüm Big Chefs’lerde %15 indirim ayrıcalığı 

o Türkiye’nin en seçkin restoran, cafe ve otellerinde %20’ye varan indirimler 

 

*Ücretsiz kiralık kasa hizmeti belirli kriterlerin sağlanmasıyla geçerlidir. 

*Sıfır faizli kredi kampanyasından yararlanmak için Afili Bonus Başvurusu, KMH (Kredili mevduat Hesabı) başvurusu ve 1 adet otomatik 

fatura ödeme talimatı verilmesi gerekmektedir. 

**Ücretsiz kiralık kasa hizmeti belirli kriterlerin sağlanmasıyla geçerlidir. 

***Pazar kahvaltısı, Sinema/Tiyatro, Otopark/Vale ve lounge ayrıcalıklarından faydalanmak için kartın aktif olması ve son ekstre tutarının 

2.000TL ve üzeri olması gerekmektedir. Antalya Havalimanında vale hizmeti bulunmamaktadır. 

 

Afili Bankacılık dünyasının tüm ayrıcalıklarıyla ilgili detaylı bilgi almak için Afili İletişim Hattı: (0212)340 21 21’i arayabilir, 

www.afilideniz.com ziyaret edebilirsiniz. 

 

Saygılarımızla, 

http://www.afilideniz.com/

