
 
 
 
 
 
CardFinans, yeni özellikleriyle Türkiye’nin “ilk” bireysel finansman kartı oldu 

Finansbank’tan “sıfır faizli” kredi  
 

Türkiye’nin ilk taksitli kredi kartı olan CardFinans ile kredi 
kartı pazarında yeni bir dönem başlatan Finansbank, şimdi de 
CardFinans kullanıcılarına sunduğu “sıfır faizli kredi” 
uygulamasıyla bir ‘ilk’e daha imza atıyor. CardFinans, yeni 
özellikleri ile Türkiye’nin “ ilk” bireysel finansman kartı oluyor. 

 
Finansbank, Türkiye’nin ilk taksitli kredi kartı CardFinans’ı yeniledi. Kart sahiplerine daha 
iyi hizmet verebilmek ve kredi kartı kullanırlarken daha fazla avantaj sunmak amacıyla yeni 
özellikler kazandırılan CardFinans, Türkiye’nin “ilk” ve “tek” bireysel finansman kartı oldu. 
 
CardFinans müşterileri, kredi kartları ile alışveriş yapmanın yanı sıra, verecekleri ekstre 
bakiyesi sözüne karşılık kredi kartı limiti içerisinden sıfır faizle kredi çekerek her türlü 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kartlarını göstererek, herhangi bir ek evraka ihtiyaç olmadan 
Finansbank’tan ihtiyaç veya oto kredisi kullanabilecek, ücretsiz otomatik fatura ödeme 
talimatının yanı sıra kira ve aidat gibi düzenli ödemeler için de CardFinans’a EFT/havale 
talimatı verebilecek.  
 
Ayrıca, CardFinans sahipleri, talep etmeleri durumunda, üç ayda bir kredi kartı kullanımlarına 
ilişkin analizler alabilecek ve en çok harcama yaptıkları sektörler hakkında detaylı bilgi sahibi 
olabilecekler. Harcamalarını kontrol altında tutmak isteyen kart sahipleri ise belirledikleri 
aylık ekstre tutarını aştıklarında SMS ile uyarılarak, bilgilendirilecek. CardFinans İşsizlik 
Sigortası hizmeti ile de, kart sahibinin istek dışında  işsiz kalması durumunda, kredi kartı 
hesap ekstresi borç bakiyesi, sigorta teminat limitleri dahilinde “karşılıksız” olarak 
karşılanacak.  
 
“Müşterilerimizin cüzdanlarındaki öncelikli kart olacağız” 
 
Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Finansbank Genel Müdürü Sinan 
Şahinbaş, CardFinans’ın Türkiye’de kredi kartı sektöründe yüzde 8’in üstünde bir paya sahip 
olduğunu ve yarattığı 8.8 milyar YTL üzerindeki yıllık işlem hacmi ile Türk ekonomisine 
önemli katkılar sağladığını belirtti. Şahinbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Pazara 
sunulmasının ardından kısa bir süre sonra CardFinans müşteri sayımız 84 bin adete ulaştı. 
Aradan geçen 7 yılın sonunda ise kart sayımızın 2 milyon 900 bine yükselmesi ile pazarın 
liderleri arasında yerimizi aldık. CardFinans’ın tarihsel gelişimi içinde gerek üye işyerleri ile 
yapılan kampanyalar gerekse hizmet kampanyaları müşterilerimize ekstra fayda yaratacak 
nitelikte olmuş ve her geçen yıl adetsel ve cirosal anlamında artış kaydedilmesi sağlanmıştır” 
 
Pazardaki 12 milyon potansiyel kredi kartı kullanıcısını CardFinans’ın sağladığı ayrıcalıklarla 
tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Finansbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür 
Yardımcısı Temel Güzeloğlu ise şunları kaydetti: “Sektörde yoğun bir rekabet yaşanıyor. 
CardFinans, yeni bir dönemin başlamasına öncülük ediyor. CardFinans yeni dönemde, 



sadece alışverişlerde kullanılan bir kart olmaktan çıkıp, müşterilerin her türlü bireysel 
finansman ihtiyaçlarında ve ödemelerinde kullanabilecekleri bir kredi kartı olacak. Ciro, kart 
sayısı, yaşayan toplam kredi bakiyesine bakıldığında CardFinans %8 pazar payı ile kredi 
kartı pazarında 5. sırada yer alıyor. CardFinans’ın yeni özellikleri ile pazarda 
farklılaşacağına ve müşterilerimizin cüzdanlarındaki öncelikli kart olacağına inanıyoruz” 
 
CardFinans yeni özellikleri ile pazarda farklılaşacak 
 
Standart kredi kartı (taksit, ParaPuan, indirim imkanı) ve alışveriş finansmanı fonksiyonlarını 
koruyan CardFinans’ın sıfır faizli nakit kredi (Sözünüze Bedava Kredi), Hazır Kredi (İhtiyaç 
veya Oto kredisi), CardFinans’tan Fatura Ödemesi, CardFinans’tan Hesaba Ödeme, Taksitli 
Nakit Avans, 15 Dakikada CardFinans, Harcama Uyarı Servisi, CardFinans Ekstre Analizi, 
CardFinans İşsizlik Sigortası, Pozitif Bakiyeye ParaPuan gibi özellikleri bulunuyor. 

 
Sözünüze Bedava Kredi 
 
Sözünüze Bedava Kredi, CardFinans sahiplerine aylık ekstre bakiyesi sözüne karşılık “%0 
faiz” oranı ile taksitli olarak sunulan ve kredi kartı limitinden kullanılan bir ürün. 
Kampanyada CardFinans sahipleri, 12 ay için verecekleri aylık ekstre bakiyesi sözüne karşılık 
“bedava kredi” alabilecek. Müşteri, bu bakiyeyi ister ATM’den, ister şubeden çekebilecek; 
isterse de Internet Bankacılığı üzerinden işlem yapabilecek. Müşterilerin harcama, limit ve 
talep ettikleri kredi tutarlarına göre farklı ekstre bakiye hedefleri belirlenecek. 
 
15 Dakikada CardFinans 
 
15 Dakikada CardFinans Projesi’ni Türkiye’de ilk kez Vatan Bilgisayar’da başlatan 
CardFinans, 15 Dakikada CardFinans ile şubelerde yapılan kredi kartı başvuru 
değerlendirmesinin daha hızlı ve etkin şekilde yapılmasını ve kart basım dahil tüm işlemlerin 
anında şubede sonuçlandırılmasını sağlayacak. 15 Dakikada CardFinans sisteminin 
bulunduğu şubelere gelen müşteri başvuru formunu dolduracak, müşterinin başvurusu 
merkezi değerlendirme sistemi tarafından olumlu değerlendirilirse kartın şubede basımı 
yapılacak ve müşteriye şubede teslim edilecek.  
 
Hazır Kredi 
 
Hazır Kredi ile CardFinans sahipleri, sadece kredi kartlarını göstererek, herhangi bir sürece 
girmeden ve herhangi bir evraka ihtiyaç olmadan kredi kullanma hakkına sahip olacak. 
CardFinans sahiplerinin kart kullanım alışkanlıklarına bakılarak, alabilecekleri ek İhtiyaç ve 
ya Oto kredisi limitleri periyodik olarak analiz edilecek ve aylık olarak kredi limiti 
müşterilere SMS yoluyla ve CardFinans ekstrelerinde bildirilecek. Ek kredi hizmetinden 
sadece belli bir süredir CardFinans sahibi olan kart sahipleri yararlanabilecek.  
 
CardFinans’tan Ücretsiz Fatura Ödemesi 
 
CardFinans sahipleri, anlaşmalı kurumlara ait faturaları için CardFinans’larına otomatik fatura 
ödeme talimatı verebilecek. Fatura tutarları, son ödeme tarihinde CardFinans’tan otomatik 
olarak tahsil edilecek. Otomatik fatura ödeme talimatları için müşterilerden herhangi bir ilave 
ücret alınmayacak. 
 
CardFinans’tan Hesaba Ödeme 



 
CardFinans kullanıcıları kira ve aidat gibi düzenli ödemeler için CardFinans’a EFT/havale 
talimatı verilebilecek. İlgili hesaba ödeme, müşterinin belirlediği periyotlarda ve belirlediği 
tutarda CardFinans’tan otomatik olarak çekilerek yapılacak. Düzenli havale/EFT talimatları 
için müşterilerden, sabit bir ücret+ödenen tutarın belli bir yüzdesi kadar ücret alınacak.  
 
CardFinans İşsizlik Sigortası 
 
CardFinans İşsizlik Sigortası hizmeti ile, müşterinin isteği dışında  işsiz kalması durumunda 
kredi kartı hesap ekstresi borç bakiyesi, sigorta teminat limitleri dahilinde karşılıksız olarak 
karşılanacak. Sigorta bedeli müşterilerin ekstrelerine 12 ay taksitle yansıtılacaktır. 
 
Taksitli Nakit Avans 
 
CardFinans sahipleri önceden belirlenen uygun faiz oranı ile (6 ay için % 4,5; 12 ay için % 
4,3) ihtiyaç anında, Nakit24 ve Nakit24 Ekstra'lardan 7 gün/24 saat nakit çekebilecek, her ay 
extra faiz ödemeden 6 ya da 12 taksitte ödeyebilecek.  
 
Harcama Uyarı Servisi 
 
Harcamalarını kontrol altında tutmak isteyen CardFinans sahipleri, belirledikleri aylık ekstre 
tutarını aştıklarında SMS ile uyarılarak, bilgilendirilecek. Geçmiş dönemlerden gelen ve bir 
sonraki aya yansıyacak taksit tutarı da müşterinin belirlediği tutara dahil olacak. 
 
CardFinans Ekstre Analizi 
 
CardFinans sahipleri talep etmeleri durumunda, üç ayda bir kredi kartı kullanımlarına ilişkin 
analizler alabilecek ve en çok harcama yaptıkları kalemler hakkında detaylı bilgi sahibi 
olabilecek. Müşteriler taleplerini kart bazında iletebilecek.  Birden fazla kartı olan 
müşterilerin tüm kartları için analiz talep etmesi durumunda, her kart için ayrı e-mail 
gönderilecek. 
 
Pozitif Bakiyeye ParaPuan 
 
Müşterinin kart üzerinde tuttuğu aylık ortalama pozitif bakiyesi üzerinden ParaPuan kazanma 
imkanı sunulacak. 
 
 


