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18 Haziran 2013 

 

BASIN AÇIKLAMASI 
Ziraat Bankası’ndan Flaş Kampanyalar 

 

Ziraat Bankası’nın yeni kredi ürün paketleri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı 

Bilgehan Kuru, ürün çeşitliğine önem vererek müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasına  

ilişkin değer önerilerine devam etmekte olduklarına işaret ederek Transfer Konut Kredisi ve 

Birleştiren Kredi kampanyaları ile kredi borcu devam eden müşterilere uzun vade ve uygun faiz 

seçenekleri sunarak kredi taksit ödemelerini hafifletecek fırsatlar sunulduğunu belirtti. 

 

Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, yeni kredi kampanyalarının, hem diğer bankalarda konut 

kredisi kullanmış müşteriler hem de Ziraat Bankası’ndan maaş alan kredi ve kredi kartı borcu olan 

emeklilerin uygun koşullarla borçlarının yapılandırılmasında önemli bir fayda sağlayacağını ifade etti.   

 

Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Transfer Konut Kredisi” ve “Birleştiren Kredi” 

paketlerinden yararlanmaları için kredi borçlularını en yakın Ziraat Bankası şubelerine beklediklerini 

belirterek kredi paketleri ile ilgili olarak bilgi almak isteyenlerin ATM ve internet sitelerinden de 

yardım alabileceklerini sözlerine ekledi. 

 

Ziraat Bankası’ndan Yılın Flaş Transferi: Transfer Konut Kredisi 
Ziraat Bankası, Transfer Konut Kredisi Kampanyası ile diğer diğer bankalarda (veya konut 

finansman kuruluşlarında) konut kredisi borcu devam etmekte olan müşterilere 240 aya kadar vade ve 

uygun faiz seçenekleri sunarak kredilerin transfer etmesini sağlıyor. 

 

1 Temmuz 2013 tarihine kadar geçerli olacak ve dosya masrafının da olmadığı kampanya için, bu 

fırsatı kaçırmak istemeyen müşteriler en yakın Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunabilirler.  

 

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Özel Kredi: Birleştiren Kredi! 
Ziraat Bankası, maaş ödemelerine aracılık ettiği bundan sonraki uygulamaları ile özellikli kılmak 

istedikleri emeklilerin bankalardaki kredi borçlarını uygun koşullarda rahatça ödeyebilmeleri için 

“Birleştiren Kredi” adlı yeni bir tüketici ve konut kredisi ürün paketini hizmete sunmuştur.  

 

Birleştiren Kredinin; cazip faiz oranları yanında tüketici kredisinde 90 ay, konut kredisinde 180 aya 

varan vade imkanlarıyla emeklilerin borçlarının aylık gelirleriyle uyumlu hale getirilerek taksit 

yüklerinin azaltılması sağlanıyor. “Birleştiren Kredi”den  çeşitli nedenlerle bankalardaki borçlarını 

ödemelerinde sıkıntı yaşayan ve kredi borçları takip hesabına aktarılan emekliler yararlanabilecektir. 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Z İ R A A T B A N K A S I 

           Genel Müdürlüğü 
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