
Ekim - Kasım 2012H
AB

ER

Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber ekim-kasım sayımızla karşınızdayız.

Bu sayımızda ödeme sistemleri dünyasına yönelik 

yeniliklerden BKM express ile ilgili detaylı bilgiye 

ulaşabilir, fırsatları hakkında bilgi sahibi 

olabilirsiniz.

POS Haber’in sayfalarında yer verdiğimiz

Yapı Kredi POS web sitemizden, ödeme sistemleri ve 

bankacılık alanındaki fırsatlara ve yeniliklere 

kadar birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

POS Haber’in bu sayısını da keyifle okuyacağınızı 

umarak, her türlü görüş ve önerinizi 

yapikredipos.com.tr üzerinden bizimle 

paylaşabileceğinizi hatırlatırız.

Yapı Kredi Ailesi olarak Kurban Bayramı’nızı 

şimdiden en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı ve 

bol cirolu günler dileriz.

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

yapikredipos.com.tr

Bankalararası Kart Merkezi’nin sunduğu
express, internet üzerinden hızlı alışveriş 

yapmanızı sağlayan ve Sanal POS kullanan e-ticaret 
sitelerinin işlem yükünü hafifleten

bir ödeme aracıdır.

express’e üye olan işyerleri kullanıcılara daha
güvenli bir alışveriş platformu sunarak,

kart hamillerinin kişisel bilgilerini sisteminde 
tutmak ve güvenliğini sağlamak gibi operasyonel

yüklerinden kurtulurlar.

e-ticaret sitenizde kart kabul eden bir işyeri olarak,
siz de express işyeri olabilir, daha fazla müşteriye 

ulaşabilirsiniz.

Biri “Para, para, para”,
Vadaa ise 

“Taksit, taksit, taksit” dedi.

express ile
artık satışlarınız
hem daha hızlı

hem daha güvenli!

Tüm World Üye İşyeri müşterilerinize
“Süper Taksit” ile 36 aya kadar vade farklı taksit 

imkânı sunabilir, satışlarınızı artırabilirsiniz. 
Süper Taksit, kart sahiplerine %1,49 faiz oranıyla

Yapı Kredi’de. 

POS cihazınız üzerinden Süper Taksit yapmak için:

• Kart cihaza takılır,
• Yapı Kredi uygulaması seçilir,

• Vadeli satış seçilir,
• Peşin satış tutarı girilir,

• 36 aya kadar olan vade sayısı girilir,
• PIN girişi yapılır.

Detaylı bilgi için 444 0 448’i arayabilirsiniz. Süper Taksit akaryakıt ve
gıda sektöründeki işyerlerimizde geçerli değildir.

Detaylı bilgi için: bkmexpress.com.tr

Müşterilerinize 

Süper Taksit 

yapmayı 

unutmayın!



Türkiye’nin en bonkörü Vadaa’nın 
sizin için hazırladığı
kampanyaları ve 
sürprizleri kaçırmayın.

Facebook’ta 
Worldcard’ı beğenin! 

facebook.com/YapiKrediWorld

Yeni Kurumsal İnternet Bankacılığı ile üye 

işyerlerimize sağladığımız hizmetlerimizden birkaçı:

• Üye İşyeri Bilgileri menüsü ile finansal çalışma   

 koşullarınıza erişebilir, üye işyerinizde geçerli    

 kampanyaları öğrenebilirsiniz.

• Şubenizden alacağınız ayrı bir yetkiyle iade ve   

 blokede bekleyen tutarlarınız üzerinden bloke   

 çözüm işlemi yapabilirsiniz.

• POS cihazlarınız için arıza kaydı ve malzeme

 talebinde bulunabilirsiniz. 
  

• POSNET (Sanal POS) ile müşterilerinize hizmet verebilir,

• Üye İşyeri Raporları yardımıyla mağazalarınıza

 ait ciro ve nakit akış raporlarına ulaşabilir,

 POS hareketlerinizi günlük olarak takip edebilirsiniz.

Yapı Kredi Kurumsal
İnternet Bankacılığı ile 

hayatınızı 
kolaylaştırıyoruz! 

World Business kart 
kullancılarına

Telekom masrafından
%30 tasarruf fırsatı!

Bizfonik tarifesine geçin, fatura 

ödemenizi World Business kart ile
%30 indirimli ödeyin.

Ayrıca IP santral ve IP telefon da 
ücretsiz. Üstelik her yöne

1.000 dakika, tüm World Business kart 
sahiplerine sadece 83 TL!

Detaylı bilgi ve başvuru için: bizfonik.com
850 321 03 21

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

1. Worldcard POS’a takılır.
2. Uygulamalar menüsü seçilir. Limit İşlemleri adımına girilir.
3. Limit İşlemleri adımından Limit Artırımı veya Limit Sorgulaması 
yapılabilecektir.
4. Limit Sorgulaması seçildiğinde şifre ekranı çıkacaktır.
Şifre (PIN) girişi sonrasında, müşterinin limiti varsa çıkacak slipte 
aşağıdaki bilgiler görünecektir. Şifresiz Limit Artırımı ve
Limit Sorgulaması yapılamayacaktır.

Toplam Limit: 5.000 TL 
Kullanılabilir Limit: 1.000 TL  
Artırılabilir Limit: 1.500 TL

(Limiti olmayan müşteri için slipte aşağıdaki bilgiler ve
mesaj çıkacaktır.)

Toplam Limit: 5.000 TL
Kullanılabilir Limit: 1.000 TL

LİMİT ARTIRIM TEKLİFİNİZ BULUNMAMAKTADIR. LİMİTİNİZİ ARTIRMAK 
İÇİN GELİR BELGENİZLE EN YAKIN YAPI KREDİ ŞUBESİNE BAŞVURUNUZ.

5. Limit Artırımı adımı seçildiğinde şifre ekranı çıkacaktır.
6. Şifre (PIN) sonrasında Giriş/Onay seçilmesi durumunda limit artışı 
gerçekleşecektir.

POS üzerinden 
World limit artışı


