
 

 
 

Afili Bankacılık’tan Avukatlara Özel Ayrıcalıklar 
 
Avukat müşterilerimize ve ailelerine özel ayrıcalıklar sunan "Afili Bankacılık" 
dünyası; finansal gereksinimleri karşılamanın yanı sıra, gündelik hayatı 
kolaylaştıracak birçok ayrıcalık sunmaktadır. 
 
2 Yıl Ücretsiz E-SMM Hizmeti 
 
Afili Bankacılık ve Digital Planet iş birliği ile avukat müşterilerimize E-Serbest 
Meslek Makbuzu hizmetini 2 yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz. 
 
Hizmet kapsamında, 2 yıl boyunca sınırsız kontör kullanım hakkından 
yararlanabilir, 2 yıl sonunda ise dilerseniz DenizBank’a özel indirimli fiyatlar 
üzerinden kontör alımı yapabilirsiniz. 
 
Başvuru formu: https://www.denizbank.com/e-donusum-urunleri-iletisim-
formu/ 

 Avantajdan yararlanmak için bankamızda hesap sahibi olunması zorunlu 
olup, hesabı olmayan müşterilerimizin 31 Aralık 2021 tarihine kadar 
hesap açılış işlemini gerçekleştirmelidir. 

 
Afili Bankacılık’ tan Avukatlara Özel Kredi Paketleri 
 
Avukat müşterilerimizin ihtiyaçları için hazırlanmış;   
 

 200,000 TL üst limit 
 36 aya varan vade 
 6 ay öteleme 

 
Stajyer İhtiyaç Kredisi 
 

 15,000 TL üst limit 
 36 aya varan vade 
 6 ay öteleme 

 
Baro Aidat Tahsilatı İçin Avantajlı Teklifler 
 
Baro aidat ödemelerini, Baro ’ya ait DenizBank POS cihazı üzerinden Bankamız 
Bonus özelliği olan ve Black kartlar ile vade farksız 6 taksitte ödeme imkânı 
sunulacaktır. 
 
Baro Kart Yüklemeleri 
 
Türkiye Barolar Birliği ve DenizBank arasında yapılan anlaşma ile Türkiye 
Barolar Birliği'nin üyelik kartı olan BaroKart'a, DenizBank ATM’lerinden ve 
İnternet Bankacılık’ından para yüklemesi yapılabilmektedir. 

https://www.denizbank.com/e-donusum-urunleri-iletisim-formu/
https://www.denizbank.com/e-donusum-urunleri-iletisim-formu/


 

 
 
Afili Bankacılık Ürün ve Hizmet Avantajları 
 

 Şubelerde size özel Bireysel Danışmanlardan öncelikli hizmet 
 MobilDeniz’den ve İnternet Bankacılık’ından yapılacak para 

transferlerinde (EFT,Havale,FAST) masrafsızlık 
 Mevduat ve yatırım ürünlerinde özel fiyatlamalar 
 Tüm kredilerde ayrıcalıklı faiz oranı 
 Afili Bankacılık müşterilerine özel 5,000 TL günlük ATM nakit çekim limiti 
 Ücretsiz kiralık kasa hizmeti 
 Ücretsiz Nakit Taşıma 

 
Afili Bankacılık Dünyasının Avantajlı Kredi Kartı Ayrıcalıkları* 
 

 İlk yıl avukat müşterilerimize kart ücret muafiyeti 
 Tiyatro/sinema harcamalarında %20 İndirim 
 Hafta sonu yurtiçinde tek seferde 100 TL ve üzeri otel ve restoran 

harcamalarınıza %10 indirim 
 Afili Asistans Hizmeti ile hayatınızı kolaylaştıran ayrıcalıklı hizmetler 
 TAV Passport Kart ayrıcalıkları 

 
*Afili Bankacılık ürün ve hizmet avantajlarından yararlanabilmek için Afili Bonus veya Black 
Kart sahibi olunmalıdır. Ücretsiz kiralık kasa ve nakit taşıma hizmetinden yararlanabilmek için 
bankamızda 500bin TL üzeri varlık kriteri bulunmaktadır. Otel ve restoran indirimi için 
150bin TL, TAV Passport ayrıcalığı için 750bin TL varlık kriteri mevcuttur. 
 
Afili Bankacılık dünyasının tüm ayrıcalıklarıyla ilgili detaylı bilgi almak için Afili İletişim Hattı: 
(0850)225 21 21’i arayabilir, www.afilideniz.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 
Saygılarımızla, 


