
Değerli Üye İşyerlerimiz,
Yapı Kredi POS cihazı üzerinden yaptığınız satışlarınızın takibi için size posta kanalıyla gelen ekstrelerinizi e-posta 
adresinize de alabileceğinizi biliyor muydunuz?Sosyal sorumluluk projemize destek olarak vereceğiniz talimatla, hem doğayı koruyoruz hem de ekstrelerinizin e-postayla 
gelmesini beklemeden kısa sürede size ulaşmasını sağlıyoruz. Üye işyeri ekstrelerinizi e-mail adresinize gelmesi için 
444 0 448 Yapı Kredi Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan bize ulaşıp talimat verebilirsiniz. 

Ağustos - Eylül’11

Joker Vadaa (Kifliye Özel Sat›fl), müflterilerin 
kendilerine sunulan 

+ taksit, ekstra puan, taksit atlatma,+ kontör gibi f›rsatlar› istedikleri zaman, istedikleri al›flveriflte kullanmalar›na imkân vermektedir.

Joker Vadaa uygulamas›yla + taksit, ekstra puan, taksit atlatma, + kontör gibi avantajlar› kifliye özel olarak verilecek, verilen f›rsatlar›n nas›l kullan›laca€›na müflterinin kendisi karar verecektir.
Joker Vadaa işlemi seçilerek, Joker Vadaa kullanma ve sorgulama yap›labilir.

Cep telefonunu kredi kartına 

dönüştüren teknoloji:

PayMobile ile cep telefonunuzu kredi kartına dönüştüren yeni bir 

teknolojiye kavuşabilirsiniz. PayMobile teknolojisi ile Temassız işlem 

kabul eden tüm işyerlerinde 35 TL’ye kadar olan ödemelerinizi cep 

telefonunuz ile Temassız olarak gerçekleştirilebilirsiniz.

PayMobile teknolojisinde, farklı telefon modelleri için 2 farklı çözüm 

sunulur: 

1. Yapı Kredi VISA kart sahibi, iPhone kullanıcıları için geliştirilen

    “iCarte”

2.  Yapı Kredi Mastercard sahibi, diğer telefon markaları için geliştirilen     

    “SIM kart” 

PayMobile teknolojisine, Turkcell İletişim Merkezleri’nde yer alan Yapı 

Kredi POS’ları veya Yapı Kredi Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı 

aracılığı ile kolayca ulaşabilirsiniz.

PayMobile®

Yapı Kredi üye işyeri müşterileri için tasarlanan POS sigortasıyla, üye 
işyerlerimiz uygun fiyata hem POS cihazlarını hem de 3. Şahıs 
Sorumluluk teminatı ile müşterilerini oluşabilecek risklere karşı 
koruyabilecekler. Bunun yanı sıra yan teminatlarla zenginleştirilmiş
POS sigortaları; Cam Kırılması teminatı ile üye işyerlerimizin kendilerini 
daha güvende hissettirecektir. POS sigortası sahibi olmak için, sadece 
şubenizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Yapı Kredi POS Sigortası

Joker Vadaa ile 
art›k kontrol sizde!

Yapı Kredi
POS web sitesi!

Siz değerli üye işyerlerimiz ile daha etkin iletişim sağlayabilmek için,
Yapı Kredi POS web sitemizi açtık. Yeni web sitemiz sayesinde; POS ürün çeşitlerine, 

kullanım kılavuzlarına, güncel kampanyalarla ilgili detaylı bilgilere,
üye işyeri başvuru ve şikâyet formlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Joker Vadaa

POS üzerinden 
World limit artışı

PayMobile

World Business

444 0 448 Kurumsal 
Telefon Bankacılığı
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444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı hattımızdan 

Sesli Yanıt Sistemi’ni kullanarak, işyerinizin aylık 

CİRO bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde  

ulaşabilirsiniz.

POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin son aya 

ait toplam satış tutarını ve son üç aya ait istediğiniz 

ayın toplam satış tutarını Sesli Yanıt Sistemi’nden 

kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmek için 444 0 448’i 

arayın;

• Üye işyeri ve provizyon işlemleri için 1’i

   tuşladıktan sonra, 10 haneli üye işyeri

   numaranızı tuşlayın.

• Ciro bilgilerinizi öğrenmek için 4’ü tuşladıktan  

   sonra, 6 haneli Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden   

   istenen rakamlarını tuşlayın.

Bu bilgileri 444 0 448 Kurumsal Telefon 

Bankacılığı’ndan hızlı ve kolay bir şekilde almak için 

tek yapmanız gereken şubenizden Kurumsal 

Telefon Bankacılığı başvurusu yapmak ve Kurumsal 

Telefon Bankacılığı şifresi almak...

Yapı Kredi World Business, şirketinizin seyahat, konaklama, temsil, alışveriş gibi harcamalarını 
yapabileceğiniz ve nakit çekim ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz ticari kredi kartıdır.

World Business ile harcamalarınızı kolayca takip edebilir, şirket yetkilisinin karta özel tanımladığı 
limitler sayesinde suistimalleri engellersiniz. 

Bu kart ile diğer World Üye İşyerleri’nden yapacağınız harcamalarda Worldpuan kazanabilir, kendi 
belirleyeceğiniz kişilere bu puanları kullanma yetkisi tanımlayabilirsiniz. 

World Business kartınızla World Üye İşyerleri’nde taksitli alışveriş ve taksit erteleme 
fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Seyahatlerinizde World Lounge hizmetinden, organizasyon talepleriniz için Yapı Kredi 
Concierge hizmetinden, size özel fiyatlarla özel soför, araç kiralama, valet parking ve 
shuttle hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Yapı Kredi World Business ayrıcalıklarından faydalanmak için size en yakın Yapı Kredi 
şubesinden World Business başvurusu yapmanız yeterlidir.

Yapı Kredi  Üye İşyerleri’mize World Business imkânı!

Üye işyeri dünyamızı internete taşıdık. Yapı Kredi 
ödeme dünyası artık bir tık kadar yakınınızda... 

Yapı Kredi POS web sitemiz üzerinden;  size özel 
POS ürün çeşitlerine, Sanal POS (e-ticaret) için 
tasarlanmış sayfamızdan e-ticaret hakkında detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

Önemli bilgiler sayfasında kullanım kılavuzlarına, 
güncel kampanyalarla ilgili bilgilere, üye işyerimiz 
olmak için başvuru formuna kolayca ulaşabilirsiniz. 

POS
web sitemiz
açıldı!

Bize Yazın adımından öneri ve görüşlerinize bize 
iletebilirsiniz. 

Web sitemize ulaşmak için yapikredipos.com.tr 
adresini tıklayınız.

1. Worldcard POS’a takılır.
2. Uygulamalar menüsü seçilir. Limit işlemeleri adımına girilir.

3. Limit İşlemleri adımından Limit Artırımı veya Limit Sorgulaması yapılabilecektir.

4. Limit Sorgulama seçildiğinde şifre ekranı çıkacaktır, şifre (PIN) girişi sonrasında müşterinin limiti varsa çıkacak slipte aşağıdaki bilgiler görünecektir. Şifresiz Limit Artırım ve Limit Sorgulama işlemleri yapılamayacaktır.
  Toplam Limit: 5.000TL 
  Kullanılabilir Limit: 1000TL  
  Artırılabilir Limit: 1.500
(Limiti olmayan müşteri için slipte aşağıdaki bilgiler ve mesaj çıkacaktır.)
 Toplam Limit: 5.000TL
 Kullanılabilir Limit: 1.000TL
 LİMİT ARTIRIM TEKLİFİNİZ
 BULUNMAKTADIR. LİMİTİNİZİ
 ARTIRMAK İÇİN GELİR BELGENİZLE
 EN YAKIN YAPI KREDİ ŞUBESİNE 
 BAŞVURUNUZ.

5. Limit Artırım adımı seçildiğinde şifre ekranı çıkacaktır, şifre (PIN) sonrasında aşağıdaki ekran çıkacaktır.

6. Giriş/Onay seçilmesi durumunda limit artışı gerçekleşecek ve aşağıdaki mesaj çıkacaktır.*

 *İşlem sonrasında iki nüsha slip basılacak olup biri    üye işyerinde diğeri kart hamilinde kalacaktır.  Üye işyerinde kalacak olan slip üzerindeki imza    kısmına mutlaka müşteri imzası alınmalıdır. Diğer    alışveriş sliplerinde olduğu gibi, bu slipler de    bankanın daha sonra talep etmesi durumunda    iletilmek üzere saklanmalıdır.

POS üzerinden World 
limit artışı

Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber’in Ağustos-Eylül 2011 sayısıyla, Yapı Kredi’den en güncel haberlerle sizinle beraberiz. 

Bu sayımızda sizler için tasarladığımız Yapı Kredi POS web sitemizi yayına almanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz.  
yapikredipos.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz sitemizden, tüm POS ürünlerimizin özellikleri hakkında bilgi 
sahibi olabilir, e-ticaret dünyası hakkında bilgi edinebilir, üye işyeri başvuru formu, POS kullanım kılavuzu, slip ve 
hesap özeti açıklamaları gibi pek çok kritik bilgiye bir tık ile ulaşabilirsiniz.

Hizmette sınır tanımayanların bankası olarak, cep telefonunuzu kredi kartına dönüştüren 
teknolojimiz PayMobile ile ilgili detaylı bilgiye POS Haber sayfalarında yer verdik.

Yine bu sayımızda, POS sigortası hakkında bilgi edinebilir, POS üzerinden limit artırımı ve 
Kurumsal Telefon Bankacılığı’nın kolaylıklarını keşfedebilirsiniz.

POS Haber’in Ağustos-Eylül 2011 sayısını keyifle okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve 
önerinizi yapikredipos.com.tr adresi üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatırız.

Sağlıklı ve bol cirolu günler dileriz.

Aslı Ulusoy Yıldız
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Üye İşyeri Pazarlama ve Ortaklık İlişkileri Direktörü


