
Yapı Kredi Üye İşyeri müşterileri için hazırlanan POS Sigortası ile, 
üye işyerlerimiz uygun fiyata hem POS cihazlarını hem de 3. Şahıs 

Sorumluluk Teminatı ile müşterilerini her türlü riske karşı 
koruyabilecekler. POS Sigortası; Cam Kırılması Teminatı ile üye 

işyerlerimizi  daha güvende hissettirecektir.  POS Sigortası sahibi 
olmak için, şubenizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.”

Yapı Kredi POS Sigortası

Yapı Kredi
POS web sitesi

444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı’nı 
aradığınızda Sesli Yanıtlama Sistemi sayesinde, 
satışlarınıza ait GRUP KAPAMA bilgilerine hızlı ve
kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin,
günlük grup kapama bilgilerini almak istediğiniz 
günün tarihini girerek, Sesli Yanıtlama Sistemi’nden 
kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmek için 444 0 448’i 
aradıktan sonra;

• Üye işyeri ve provizyon işlemleri için 1’i tuşlayıp 
• 10 haneli üye işyeri numaranızı tuşladıktan sonra
• Grup kapama bilgilerinizi öğrenmek için 3’ü seçerek
• 6 haneli Telefon Bankacılığı Şifrenizin sizden istenen    
   rakamlarını tuşlayınız.

Bu bilgileri 444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı 
Sesli  Yanıtlama Sistemimizden hızlı ve kolay bir şekilde 
almak için tek yapmanız gereken şubenizden 
Kurumsal Telefon Bankacılığı başvurusu yapmak ve 
Telefon Bankacılığı Şifresi almak. Yapı Kredi POS

World Platformu

PayMobile-SIM kart

Ödeme dünyasına ait 

her türlü bilgi için:

yapikredipos.com.tr 

 World fırsatları
Albaraka, Anadolubank,

TEB ve Vakıfbank
kredi kartlarında!

Müşterilerinizin işlemlerini Yapı Kredi
World POS’ları üzerinden 

gerçekleştirerek, onları tüm World 
fırsatlarından yararlandırabilirsiniz.

Sürekli büyüyen ve yenilenen
 World dünyasıyla kazancınıza

kazanç katmanız dileğiyle.
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Değerli Üye İşyerlerimiz,

World platformu olarak her gün büyümeye devam ediyoruz. Siz değerli üye işyerlerimize daha fazla müşteri 
yönlendirip satışlarınızı artırabilmek için Albaraka, Anadolubank, TEB ve Vakıfbank gibi Türkiye’nin önde gelen 
bankalarının kredi kartlarıyla yaptığımız işbirliklerini ve size katkılarını hatırlatmak istedik.

Bu sayımız yine dopdolu. Hem ödeme sistemleri hem bankacılık alanındaki diğer fırsat ve çözümlerimiz de
ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor olacak.

Yapı Kredi POS web sitemiz yapikredipos.com.tr üzerinden POS ve üye işyeriyle ilgili her türlü 
bilgiye ulaşabilirsiniz. 

POS Haber’in aralık-ocak sayısını da keyifle okuyacağınızı umarak, her türlü görüş ve önerinizi 
yapikredipos.com.tr üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, yüksek cirolu ve mutlu bir 
yeni yıl dileriz.

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

Yapı Kredi World Business kart, şirketinizin seyahat, 
konaklama, temsil, alışveriş gibi harcamalarını
yapabileceğiniz ve nakit çekim ihtiyacınızı 
karşılayabileceğiniz ticari kredi kartıdır. Yapı Kredi
 World Business kart ayrıcalıklarından yararlanmak için 
size en yakın Yapı Kredi şubesinden
başvuru yapmanız yeterlidir.

Üye işyerlerimize 
World Business kart 
ayrıcalığı!

Pay Mobile SIM kart ile, temassız işlem kabul eden

tüm işyerlerinde ödemelerinizi cep telefonunuzdan 

gerçekleştirilebilirsiniz. Pay Mobile SIM karta,

Turkcell İletişim Merkezleri’ndeki Yapı Kredi  

POS’larından veya Yapı Kredi Telefon Bankacılığı’ndan ve

İnternet Şubesi’nden kolayca ulaşabilirsiniz.

PayMobile-SIM kart teknolojisine, Turkcell İletişim Merkezleri’nde 

yer alan Yapı Kredi POS’ları veya 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı 

ve yapikredi.com.tr Yap› Kredi İnternet Bankacılığı aracılığıyla kolayca 

ulaşabilirsiniz.

PayMobile®

Cep telefonunu kredi kartına 

dönüştüren teknoloji:

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, postayla gelmesini beklemeden, kısa sürede sizeulaşmasını sağlıyoruz. Üye işyeri ekstrelerinizi e-posta adresinize gelmesi için 444 0 448 Yapı Kredi KurumsalTelefon Bankacılığı’ndan bize ulaşıp talimat verebilirsiniz. 

OPET’te %5 puan
kazandıran kart:

Opet Worldcard!

OPET’ten akaryakıt alımlarında 1.000 TL’ye kadar %3, 
1.000 TL’nin üzerinde %5 OPET’te geçerli puan kazandırır; 

tüm World fırsatlarından yararlandırır.


