
 
Finansbank, yeni ürünü CardFinans Nakit ile müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor 

Türkiye’nin en hesaplı nakit avans kartı: 
CardFinans Nakit 

 
Finansbank, yeni ürünü CardFinans Nakit ile müşterilerine özel avantajlar 
sunmaya devam ediyor. Kredi kartından nakit çekip yüksek komisyon ve faiz 
ödemek istemeyenler CardFinans Nakit’i tercih edecek. Faiz oranları kredi 
kartından çok daha düşük olan CardFinans Nakit’te nakit avans komisyonu 
da yok. 

 
Finansbank, CardFinans Nakit ile kredi kartından nakit avans çekme devrine son 
veriyor. CardFinans Nakit sahipleri, hesaplarında nakit olmadığı anlarda bile,  limitleri 
dâhilinde nakit avans çekebiliyor. CardFinans Nakit ile müşteriler, çok avantajlı faiz 
oranları ile hiçbir komisyon ödemeden nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 
 
Finansbank, CardFinans Nakit ile her an müşterilerinin yanında yer alıyor. CardFinans 
Nakit sahipleri, 7 gün 24 saat boyunca tüm Finansbank şubelerinden ve 5 bine yakın 
ortak nokta ATM’sinden nakit avans çekebiliyor. Müşteriler, kredili mevduat 
hesabından nakit avans çekmenin yanı sıra vadesiz hesaplarından para çekme-fatura 
ödeme ve para yatırma işlemlerini de CardFinans Nakit ile gerçekleştirebiliyor. 
 
CardFinans Nakit sahipleri, kartları ile ATM şifrelerini kullanarak alışveriş de 
yapabiliyor. CardFinans Nakit, Maestro ya da Electron işareti bulunan her yerde nakit 
yerine geçiyor. 
 
CardFinans Nakit ile kısa vadede nakit ihtiyacı olan müşterlerimizin yükünü on kat 
azalttık 
 
Finansbank’ın 2008 yılında müşterilerine özel avantajlar sunan birçok ürün çıkarmayı 
hedeflediğini belirten Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Temel Güzeloğlu, 
“CardFinans Nakit ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu karta sahip olan 
müşterilerimiz, hesaplarında nakit olmadığı anlarda bile  kendi  limitleri dâhilinde, 
diledikleri kadar para çekebilecek. Üstelik kredi kartından nakit avans ile 
karşılaştırıldığında neredeyse 10’da 1‘e varan maliyet oranlarıyla. Bir örnek vermek 
gerekirse, ay sonunda 4 günlüğüne ihtiyaç duyulan 250 YTL nakit için kredi kartından 
nakit avans çekildiğinde 7.5 YTL komisyon, yaklaşık 1.6 YTL de faiz olacak şekilde 
toplam 9 lirayı geçen komisyon ve faiz ödeniyor. Oysa CardFinans Nakit ile bu para 
çekildiğinde müşteriye 1 YTL’nin altında bir maliyet çıkıyor”dedi. 
 

CardFinans Nakit ile Nakit24/Nakit24 Ekstra'larda Yapılan İşlemler 

• Banka kartı işlemleri 
• Para Transferi 

o Hesaba Havale 



o Talimatlı Havale 
o Hesaba/Karta (Ücretsiz) Para Transferi 
o Hızlı EFT  

• Hesap Adres İnceleme 
o Hesap Bakiyesi Sorgulama 
o Adres İnceleme 
o Hesap özeti 

• Şifre Değişiklik 
• Hesaba Anında Zarfsız Para Yatırma (Nakit24 Ekstra'lard) 
• Para Çekme  
• Yatırım İşlemleri 

o Repo 
o Repo Kırma 
o Fon Alış 
o Fon Satış 
o Fon Fiyatları Görüntüleme  
o Portföy Görüntüleme 

• Hızlı Para Çekme  

 


