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BURGAN BANK’TAN “DEĞERİNİZİ BİLEN KREDİ”
Burgan Bank yeni ürünü “Değerinizi Bilen Kredi” ile
kişiye özel faiz fırsatları sunuyor.
Yeni ihtiyaç kredisi kapsamında borcuna sadık müşteriler
indirimli faiz oranlarından yararlanıyor, hak ettikleri ayrıcalığı yaşıyor.
Burgan Bank “ Değerinizi Bilen Kredi” ile müşteri odaklı yaklaşımının altını bir kez daha
çiziyor. Kredi başvurusunda bulunan müşterilerine standart bir faiz oranı uygulamak
yerine; yapılan kredi değerlendirme süreçleri sonucunda “kişiye özel” faiz oranları
sunuyor.
Yenilikçi yaklaşımıyla müşterilerin bireysel kredi kullanımında kendilerine özel
imkanlardan faydalanmalarının önünü açan Burgan Bank “Değerinizi Bilen Kredi” ile,
ödemelerini düzenli yapan müşterileri için rekabete göre avantajlı faiz oranları sunuyor
böylece borcuna sadık müşterileri için önemli bir ayrıcalık yaratmış oluyor.
Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş,
“Müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefleyen bankamız, verdiği tüm
hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarına odaklanarak onlara entegre hizmet vermek
ve ihtiyaçlarına özel çözümler yaratmak misyonuyla çalışmaktadır. Bu hizmet
anlayışımızın bir sonucu olarak geliştirdiğimiz “Değerinizi Bilen Kredi”
müşterilerimiz tarafından büyük memnuniyet ile karşılanmıştır. Bu sayede
borcunu düzenli ödeyen müşterilerimiz, yeni kullanacakları krediler için, piyasa
koşullarına göre avantajlı faiz oranları ile ödüllendirilmektedir. ” dedi.
Müşteriler “Değerinizi Bilen Kredi”ye Burgan Bank şubelerinden, www.burgan.com.tr
internet adresinden, 0850 222 8 222 numaralı Burgan Bank çağrı merkezini arayarak,
8222’ye SMS göndererek başvurabilecekler.
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BURGAN BANK HAKKINDA:
21 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’deki Eurobank Tekfen’in yüzde 99,26’sını satın alarak
Türkiye’de bankacılık faaliyetlerine başlayan Burgan Bank, bugün 20 şehirdeki 60 şubesiyle,
güçlü katma değer içeren ürün ve hizmetlerini Türk halkına sunmaktadır. “Kurumsal”,

“Ticari”, “İşletme”, “Bireysel” ve “Özel Bankacılık” iş kollarında hizmet sunan Banka, iştirakleri
“Burgan Leasing”, “Burgan Yatırım”, “Burgan Portföy” ile işbirliği içinde faaliyet
göstermektedir.
Burgan Bank Türkiye, merkezi Kuveyt’te bulunan ve MENA Bölgesi'nde (Orta Doğu ve
Kuzey Afrika), bankacılık alanında lider konumda olan "Burgan Bank Grubu"nun bir
iştirakidir. Türkiye’yi büyüyen bölgesel finansal güç merkezi olarak konumlayan Burgan Bank
Grubu, güçlü sermayesini, yüksek likiditesini, uluslararası bilinirliğini ve bankacılık
deneyimini Türkiye’nin gücü ile birleştirerek sinerji yaratmayı sürdürmektedir.

