Maaşını Ziraat’ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız
ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden
özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor.

ZİRAAT, HER ZAMAN HER YERDE
MAAŞ MÜŞTERİLERİNİN YANINDA

1.800’e yakın Şube ve 7.000’i aşkın ATM sayısı ile Türkiye’nin en geniş Şube ve ATM ağı sayesinde bankacılık
işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Ziraat Mobil uygulamamızda yer alan QR Kod işlemleri vasıtası ile ATM’lerimizden kartsız para çekebilirsiniz.
İnternet Şubemiz, Ziraat Mobil, Ziraat Tablet ve Bankkart Mobil uygulamaları ile Şubeye gitmeden
kolayca işlem yapabilirsiniz.
Şubelerimizden yapılacak işlemler için Ziraat Mobil uygulamasındaki “Randevu Al” özelliği ile
kolayca sıra numarası alabilirsiniz.
0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak günün her saatinde işlem yapabilirsiniz.

İNTERNET BANKACILIĞI

İnternet Şubemiz aracılığıyla bankamızda bulunan hesaplarınıza güvenli bir ortamda ulaşabilir, her türlü
bankacılık işlemlerinizi şubeye kıyasla çok daha düşük ücretlerle ve size özel avantajlı oranlarla kolayca
yapabilirsiniz. Ayrıca, İnternet Bankacılığı üzerinden talep edeceğiniz “SMS Hatırlatma” özelliği ile hesap
hareketlerinize ilişkin bilgilerin Ücretsiz Hatırlatma SMS’leri ile gönderilmesi talebinde bulunabilirsiniz.

BANKKART

Hem kredi kartı hem banka kartı olan Bankkart’ın sizi düşünen birçok özelliği ve tek kart-tek şifre teknolojisi
sayesinde, her türlü finansal ihtiyacınızı karşılarken bir karttan çok daha fazlasıyla tanışacaksınız.
Ön yüzü kredi kartı, arka yüzü banka kartı olarak tasarlanan Bankkart ile alışveriş yaparken veya para
çekerken, kullanmak istediğiniz özelliği seçerek bütçe yönetiminizi yapabilirsiniz.
Bankkart ile yapacağınız alışverişlerde KMH limitiniz üzerinden taksit veya öteleme yapabilirsiniz.
Ayrıca Bankkart dünyasının Bankkart Kumbara, Ayın Sektörü, Bankkart 360, Nefes Ayları,
Peşin Harca-Ertele gibi size özel birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.
Bankkart’ın sizi düşünen dünyası ile ilgili ayrıntılı bilgiye Bankkart Mobil uygulamamızdan,
0850 258 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ve www.bankkart.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KREDi ÜRÜNLERiMiZ

Maaşınızı Ziraat Bankası’ndan aldığınız sürece, size özel faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile
Tüketici, Konut, Taşıt ve Dijital Kredi ürünlerinden yararlanabilirsiniz.

KREDiLi MEVDUAT HESABI

Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilir, Bankkart’ınızla alışveriş
yapabilir ve otomatik ödeme talimatlarınızda bulunan faturalarınızı aksatmadan ödeyebilirsiniz.

OTOMATiK ÖDEME TALiMATI

Maaş hesabınıza veya Bankkart’ınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatı ile faturalarınızı ödeyebilir, her
türlü ödemenizi düzenli olarak yapabilirsiniz. Yeterli bakiyeniz olmasa dahi Kredili Mevduat Hesabınız (KMH)
ile faturalarınızın zamanında ve güvenilir biçimde ödenmesini sağlayabilirsiniz.

MEVDUAT ÜRÜNLERiMiZ

Kendiniz ve sevdiklerinizin geleceğini şimdiden şekillendirmenize katkı sağlayacak Vadeli ve Vadesiz Altın
Mevduat Hesapları'nın yanı sıra;
Birikim tutarlarını isteğinize göre 1 veya 3 ayda bir ödemeli belirleyebileceğiniz Birikimli Mevduat Hesabı,
1, 2 veya 3 yıl vadeli olarak açılan 1, 3 ya da 6 ayda bir faiz ödeme seçeneklerini sunarak hesap sahibine düzenli
gelir yaratan Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı,
Artan faiz oranları ile daha fazla kazandıran, aynı zamanda ihtiyacınız olduğunda hesabın vadesi bozulmadan
para çekebileceğiniz Vefalı Hesap ürünlerimizden size en uygun olanını seçip birikimlerinizi değerlendirmeye
çok özel koşullarla başlayabilirsiniz.
Aynı zamanda Türk Lirası birikimleriniz için Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı, Enflasyon Korumalı ve Enflasyon
Korumalı Dönem Ödemeli vadeli mevduat ürünlerinden de faydalanabilirsiniz.

YATIRIM ÜRÜNLERiMiZ

Maaş hesabınıza Başak Hesap özelliği tanımlatarak, hesabınızın otomatik fon alım-satımı ile
değerlenmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik ödeme talimatlarınız için hesabınızda yeterli para olmaması
durumunda, Başak Hesap otomatik olarak fon satım işlemini gerçekleştirir ve ödemeleriniz aksamadan
yapılır. Dilerseniz açtıracağınız Yatırım Hesabı ile Repo, Hazine Bonosu/Devlet Tahvili, Hisse Senedi ve
Kira Sertifikası alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, belirli dönemlerde ihraç edilen
Ziraat Bankası Bono/Tahvilleriyle yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz.

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi

Maaş hesabınızdan otomatik ödeme talimatı vererek Ziraat Hayat ve Emeklilik’in size özel Bireysel Emeklilik
Planları ile gelecekteki yaşam standartlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
Üstelik ödeyeceğiniz her 100 TL katkı payına 25 TL devlet katkısı avantajıyla!
Otomatik Katılım BES planı ile %25 devlet katkısına ek olarak 1.000 TL ilave devlet katkısı ve emeklilik
döneminde Yıllık Gelir Sigortası tercih ederseniz %5 ek katkıya sahip olabilirsiniz. Ayrıca, Ziraat Hayat ve
Emeklilik tarafından Otomatik Katılım müşterilerimize sunulan ek faydalardan da yararlanabilirsiniz.
Şubelerimiz, ATM’lerimiz veya İnternet-Telefon-Mobil Bankacılık üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerinizden alınacak ücret, masraf ve komisyon muafiyetleri, kurumunuz ile
Bankamız arasında imzalanan maaş protokolüne göre değişiklik gösterebilir. Muafiyet tutarlarını öğrenmek için lütfen kurumunuz veya maaş aldığınız Şubemiz ile irtibata geçiniz.

