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BURADA ÖZEL AVANTAJLARINIZ VAR 
 

 
 
Finansbank’ın çok özellikli kredi kartı CardFinans’ın PTT Prodiction  tarafından çekilen yeni zincir reklam 
filmlerinde, bir yanda kartın sahip olduğu özelliklere dikkat çekilirken, diğer yanda kart sahibine 
sunduğu ve sunabileceği avantajlar sadece görselliğin kullanıldığı bir anlatım biçimiyle çarpıcı bir 
şekilde vurgulanıyor.  
 
Mudo Citiy, Gima, Marks & Spencer, Philips ve Savil Parfümeri için “Burada çok özel avantajlarınız 
var” sloganı üzerine ayrı ayrı hazırlanan filmlerde, her markanın CarfFinans’a doğal olarak CardFinans 
sahibine sunduğu avantajlar “o markaya” özgü bir atmosferde sunuluyor.  
 
PTT Prodiction tarafından Umur Turagay yönetmenliğinde 5 günde ve 5 ayrı potada çekilen reklam 
filmlerinin yaratıcı grubunda Erhan Güven, Uğun Vidinliğil ve Erdem Köksal yer almış. Müziklerini Ömer 
Ahunbay’ın yaptığı reklam filmlerini fotoğraf karelerine aktaran isim ise Nihat Odabaşı.  
 
CARD FİNANS..... 
Finansbank yeni kartı Card Finans ile Finansbank’ın yanı sıra Türkiye’de ve tüm dünyadaki Visa 
anlaşmalı bankalardan ve ATM’lerden limitiniz dahilinde  24 saat nakit kredi  çekme imkanı veriyor. 
Üstelik Card Finas kartınızla para çekmek istediğinizde nakit çekme imkanınız sadece ATM’lerle de 
sınırlı değil. Card Finans ile Visa anlaşmalı herhangi bir bankanın şubesine gidip,                   -
Finansbank olabilir ya da olmayabilir- Card Finans’ınızı gösterip limitiniz dahilinde istediğiniz kadar 
kredi çekebilme imkanına sahipsiniz.  
 
Card Finans’ın bir diğer önemli özelliği ise yapılan harcamalar karşısında para puan kazandırması. 
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde size ‘Para Puan’ kazandıran Card Finans ile Finans 24’lerden nakit 
para çektiğinizde, harcama yaptığınızda,Telefon Bankacılığı veya İnternet Bankacılığı yoluyla nakit 
kredi kullandığınızda, kredi kartı geri ödemelerinizi kredilendirdiğinizde, bu ödemeleri telefon ve 
internet üzerinden veya otomatik ödeme talimatıyla gerçekleştirdiğinizde yine para yerine geçen ‘Para 
Puan’ kazanıyorsunuz. 
 
Biriken ‘Para Puan’larınzı, Card Finans avantaj işareti olan üye iş yerlerinde ‘nakit para yerine 
kullanabiliyorsunuz. Ayrıca üye işyerlerinin sağlayacağı çok özel indirim, taksit ve avantajlardan da 
faydalanabiliyorsunuz. 
 
Galaxy Card ve Finansbank kredi kartı kullanıcıları ise, kartlarını son kullanma tarihine kadar Card 
Finans’ın sağladığı ek avantajlardan da faydalanarak kullanmaya devam edebilecek. Bu kullanıcıların 
sahip oldukları kartların son kullanma tarihleri dolduğunda ise Finansbank tarafından kendilerine Card 
Finans gönderimi gerçekleştirilecek. 
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