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WESTERN UNION® PARA GÖNDERME-ALMA HİZMETİ
ŞİMDİ BURGAN BANK’TA
Burgan Bank, uluslararası ödeme sistemleri lideri Western Union ile işbirliği
yaptı.
İşbirliği sayesinde Burgan Bank’ın Türkiye’deki tüm şubelerinden, Western Union’ın 200’ün
üzerinde ülke ve bölgedeki 500 bini aşkın acente hizmet noktasına para gönderip alınabilecek.
Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş, “Müşterilerimiz için
sürekli geliştirdiğimiz ürün yelpazemize, Western Union ile olan işbirliğini eklemekten çok
memnunuz. Yurtdışında yakınları olan müşterilerimiz, Türkiye’de yaşamayı tercih etmiş yabancı
müşterilerimiz, turistler, öğrenciler ve hatta müşterimiz olmayan ama yurtdışına hızlı ve kolay
bir biçimde para transferi yapmak isteyenlerin kullanımına açık bu uygulamayı, Eylül ayı
itibarıyla tüm şubelerimizde hizmete sunmuş bulunmaktayız”dedi.
Burgan Bank’ın yurt dışı ile olan kuvvetli ilişkilerine ve deneyimine değinen Pınar Kuriş, “Burgan
Bank Grubu’nun Orta Doğu ve Afrika’daki kuvvetli varlığı ile özellikle bu bölgelerde dış ticaret
işleri yürüten ticari müşterilerimize yol gösterip
hızlı manevralarla farklı çözümler
üretebiliyoruz. Western Union ile imzaladığımız bu işbirliği sayesinde ise bireysel
müşterilerimizin de yurt dışı ile olan ilişkilerinin para transferi kolunu şubelerimizden
gerçekleştirebilmelerini sağlamış olduk. Burgan Bank müşterisi olmayanları da şubelerimizdeki
hızlı ve yüksek hizmet anlayışımızla tanıştırma fırsatı bularak Western Union ile 200’ün
üzerindeki ülke ve bölgedeki 500 bini aşkın acente hizmet noktası üzerinden para göndermealma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştiriyoruz.”dedi.
Western Union Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Nogay Kanpolat ise şöyle konuştu:
“Türkiye’deki hizmet ağımızı Burgan Bank ile yaptığımız işbirliğiyle daha da büyütmekten
mutluyuz. Bugün itibarıyla hizmet noktası sayımız 9,000’i geçti. Türkiye’nin önde gelen
bankaları ve postane ile çalışıyoruz. Artık hemen hemen her köşede, sadece şehir merkezlerinde
değil kasabalarda da bir Western Union noktası bulunuyor. Müşterimizin ihtiyacı olan her
yerde, her zaman hizmet vermek bizim en önemli önceliklerimizden.. 2015 yılında da
çalışmalarımız global stratejimize paralel, müşteri odaklı projelerle devam edecek“ dedi.

WESTERN UNİON HAKKINDA:
Western Union Company (NYSE: WU) global ödeme sistemlerinde lider bir şirkettir. Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil ve
Western Union Business Solutions isimli ödeme servisleri ile Western Union tüketici ve kurumlara tüm dünyaya hızlı,
güvenilir ve kolay para gönderme-alma seçenekleri sunar. 30 Haziran 2014 itibariyle Western Union, Vigo ve Orlandi
Valuta isimli servisler 200’ün üzerinde ülke ve bölgede yaklaşık 500.000 acente noktasından ve 100.000 atm’den oluşan
ortak hizmet ağında veriliyor. Western Union, 2013 yılında, 242 milyon kişiden kişiye işlem gerçekleştirerek 82 milyar
dolarlık paranın taşınmasına aracı olmuş, ayrıca 459 milyon da ticari ödemeye aracılık etmiştir. Western Union servisi
Türkiye’de, Akbank, Al Baraka Türk, Anadolubank, Fibabanka, Finansbank, Garanti Bankası , ING Bank, Şekerbank, TEB,
Türkiye Finans, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve PTT noktalarında verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için
www.westernunion.com.tr’yi ziyaret ediniz.
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.
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