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QNB Finansbank doktorların Tıp Bayramı’nı kutluyor 

Tıp Bayramı’nda doktor müşterilerini piyanist Kerem Görsev ve Elif Çağlar’ın 
konserine davet eden QNB Finansbank, Xclusive Doctors paketi ayrıcalıklarını 

da doktorların hizmetine sundu 

Doktor müşterilerini Tıp Bayramı’nda Genel Müdürlük binası Kristal Kule’de misafir eden 
QNB Finansbank, bu günü bir konserle kutladı. Kerem Görsev Trio feat Elif Çağlar konserine 
davetli olan doktorlar özel bir Tıp Bayramı geçirdi.  

QNB Finansbank, doktorlara yönelik Xclusive Doctors paketi ayrıcalıklarını da 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda doktorların hizmetine sundu. 

Doktorlara özel dopdolu avantaj paketi 

QNB Finansbank, Xclusive Doctors programıyla doktor müşterilerine bankacılık işlemlerinde 
destek oluyor ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Xclusive Doctors programı 
müşterileri, birikimlerini değerlendirirken tanışma faizinden iki kere üst üste yararlanabiliyor.  

Bu programın üyesi olan doktorlara Nisan ayında Rixos otellerindeki 2 günlük tatillerinin bir 
misafirleri de dahil olmak üzere bir gününü QNB Finansbank hediye edecek. Öte yandan 
Xclusive Bankacılık üyesi olan tüm müşteriler gibi doktor müşterilerinde Rixos otellerinde 
avantajlı fiyatlarla yaptırdığı minimum 4 günlük rezervasyonuna 1 gün de QNB Finansbank 
ekleyecek. 

Yine anlaşmalar kapsamında GarentaPRO’dan uzun dönemli araç kiralayan Xclusive Doctors 
üyeleri avantajlı fiyatlarla karşılacaklar. Seçilmiş üst segment araçlarda yüzde 7, diğer tüm 
araçlarda yüzde 3 indirim Xclusive Doctors üyesi doktorları bekliyor. Xclusive Doctors 
üyelerine özel olarak Sompo Japan Sigorta’dan yaptırılan bireysel kaskolarda yüzde 10 
indirim fırsatı sunuluyor. 

Doctors Hesaplı Paket 



QNB Finansbank Xclusive Doctors kart sahibi doktorlara yıl boyu masrafsız sunuyor. Xclusive 
Doctors Hesaplı paket ile Şube, İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık üzerinden aylık 3 
adet ücretsiz EFT fırsatı, aylık 3 adet ücretsiz TL havale fırsatı, aylık 3 adet ücretsiz yurtiçi 
diğer banka ATM'lerinden nakit para çekme ve bakiye sorgulama, ihtiyaç kredisi 
kullanımlarında kredi tahsis ücreti istisnası ile doktorlar bankacılık işlemlerinde avantaj elde 
ediyor. 

Xclusive Tıp Kütüphanesi 

Xclusive Bankacılık üyesi doktorlarımızın mesleki gelişimini destekleyen QNB Finansbank 
Xclusive Tıp Kütüphanesi’nden bir kitabı ücretsiz olarak hediye ediyor. Yine Xclusive 
Bankacılık üyesi doktor müşteriler, dört büyüklerin maç heyecanıyla buluşuyor.  

 


