TÜRKĐYE’DE BĐR ĐLK:
FAAL HESAP
Eurobank Tekfen, “Faal Hesap” kredisi ile talimat verme, şubeye gitme gibi tüm
prosedürleri kaldırıyor, işletmeler internet şubesi aracılığı ile kredilerini
yönetebiliyor.

EUROBANK TEKFEN
FAAL HESAP ĐLE
KREDĐ YÖNETĐMĐ ĐŞLETMELERDE
Eurobank Tekfen’in, “Faal Hesap” ürünü Türkiye’deki işletmelere destek olacak. Güçlü
sermayesi ve kaliteli hizmeti ile Türkiye’nin hızla büyüyen bankaları arasında yer alan
Eurobank Tekfen, Türkiye’de daha önce eşi veya benzeri olmayan bu kredi ile işletmelere,
kullanımı hızlı, yönetimi kolay, karlı ve uygun ödeme seçenekleri ile bir alternatif sunuyor.

Đşletmeler Kredisi’ni Đnternet Şube veya Şubeden
Đzliyor, Ödüyor, Kapatıyor

Kolayca Kullanıyor,

Türkiye’de bir ilk olan “Faal Hesap” ile ilgili açıklama yapan Eurobank Tekfen A.Ş. Genel
Müdür Yardımcısı Şebnem Dönbekci, “Faal Hesap” kredisi ile şubeye talimat gönderme,
onay bekleme gibi prosedürlerin ortadan kalktığını, işletmelerin daha önceden kendilerine
tanımlanmış olan limiti, banka şubesine gitmeden, internet şubesinden istedikleri gibi
kullanabildiğini söyledi. Eurobank Tekfen “Faal Hesap”ta ödemelerini kendi nakit akışlarına
göre belirleyebilen işletmelerin kredisini istediği gibi ödediğini de belirten Şebnem Dönbekci,
yıllık cirosu 5 milyon TL ve altında olan tüm işletmelere sunduğumuz “Faal Hesap” ile kredi
yönetimi tamamen KOBĐ’lerde oluyor. Đnternet Şube kullanımının gittikçe daha da
yaygınlaştığı işletmelerde iş akışı, kredi prosedürleri ile aksamıyor, tersine hızlanıyor. Ayrıca
avantajlı ödeme seçenekleri sayesinde de Faal Hesap, KOBĐ’ler için özel bir kredi imkanı
sunuyor” dedi.

Yüzde 1,5 Đle Yüzde 2 Arasında Değişen Avantajlı Faiz Oranları,
Her Đşletmeye Özel Kredi Limiti ve Farklı Ödeme Seçenekleri
Faal Hesap, hızlılığının yanı sıra uygun faiz oranı ile de tüm işletmelere, işletme sermayesi
desteği için hızlı ve avantajlı kredi alternatifi oluşturuyor. “Faal Hesap”ta müşterinin
teminatına göre belirlenen faiz oranları aylık yüzde 1,5 ila 2’den başlıyor. Müşteriye özel limit
ve uygun faiz avantajı ile işletme sermayesi kredisi olarak kullanılan “%10 Ödemeli” ve “Faiz
Ödemeli” seçenekleriyle de işletmelerin nakit akışlarına göre ödeme alternatifleri sunan
Eurobank Tekfen, müşterilerine hesap kesim tarihi seçebilme fırsatını da sunuyor.
Müşteriler, ödemelerini aylık ekstreleri ile takip edebiliyorlar.
Ticari faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla sermaye kredisine ihtiyacı olan işletmelerin,
Eurobank Tekfen “Faal Hesap” ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için 444 8 222 Telefon
Bankacılığı’nı aramaları yeterli.
Eurobank Tekfen Đşletme Bankacılığı satış ekibi işletmeyi ziyaret edip ihtiyacını belirleyerek
KOBĐ’lere destek olmaya devam ediyor.
EUROBANK TEKFEN
Eurobank Tekfen, 86,5 milyar Euro (2010/ 9.ay sonu) toplam aktif büyüklüğü ve 22.500’ün üzerinde
çalışanı ile ürün ve hizmetlerini 1600 şubesi, satış noktası ve alternatif dağıtım kanallarından oluşan
bir network’le sunan, Avrupalı uluslararası bankacılık organizasyonu Eurobank EFG Grubu’nun bir
üyesidir.
Eurobank EFG Grubu, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Türkiye, Polonya, Ukrayna,
Đngiltere, Lüksemburg ve Kıbrıs pazarlarında varlık göstermektedir. Eurobank EFG, 40’dan fazla
ülkede faaliyet gösteren uluslararası bankacılık grubu olan EFG Grubu’nun üyesidir.
Eurobank EFG hakkında daha fazla bilgi almak için www.eurobank.gr

