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SGK ödemelerinizi World Business kartınızla 
sgk.gov.tr üzerinden yapabildiğinizi

biliyor muydunuz?

SGK priminizi
World Business

kartınızla
ödeyebilirsiniz!

World Business ile sgk.gov.tr üzerinden yapılacak her bir SGK ödemesi için 

%1 işlem ücreti alınacaktır. Business TLcard ile yapılan ödemelerden 

ücret alınmayacaktır. Tüm SGK ödemeleri 3 Boyutlu Güvenlik (3D secure) 

sistemiyle gerçekleştirilecektir. Hafta sonu ve mesai saatleri 

dışında da ödeme yapılabilir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 1 Şubat 2014 itibariyle 
kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile 
nakit çekimlerinin 9 taksidi geçemeyeceğine yönelik 
düzenleme getirilmiştir. 

Bu kapsamda kredi kartlarıyla yapılan taksitli işlemlerin 
tamamı için sunulan ek taksit, taksit öteleme dahil olmak 
üzere, en fazla 9 taksit olabilecektir.

Ayrıca ilgili tarih itibariyle; 

• Tüm akaryakıt harcamaları,
• Tüm kuyum harcamaları (Kuyum, kuyumculuk faaliyet  
 alanı için her türlü değerli madeni eşya ve değerli taşların  
 satışını kapsar.),
• Tüm cep telefonu harcamaları (Cep telefonu, TL/dk. ve  
 kontörlü telefon kartı satışlarını kapsar.),
• Tüm gıda ve yeme içme harcamaları için taksit yapılması  
 yasaklanmıştır.

Değerli üye işyerimiz, BDDK tarafından 1 Şubat 2014 tarihinde 
yayınlanan yeni Taksit Sınırlaması Yönetmeliği kapsamında 
yukarıda belirtilen taksit yasaklı ürün ve hizmetler için 
hiçbir koşulda taksitli işlem yapılmaması gerekliliği konusu 
kritik önem taşımaktadır ve Yönetmeliğe aykırılık halinde 
hukukî ve cezaî yaptırımları mevcuttur.

Taksit yapılmaması gereken ürün/hizmet grupları için 
işyerinin taksit yaptığının tespit edilmesi durumunda 
oluşabilecek hukuki ve/veya cezai yaptırımın mesuliyeti 
münhasıran üye işyerlerine de ait olacaktır. Buna rağmen, 
Bankamızca herhangi bir hukuki veya cezai yaptırıma maruz 
kalınması halinde, üye işyerlerine rücu edilecektir.
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Kredi kartı taksit sınırı düzenlemesi hakkında 
detaylı bilgi broşürün içindedir.
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Kolaymağaza, ürünlerinizi internet üzerinde 

tanıtabileceğiniz ve satışa sunabileceğiniz,

satış sonrası gerçek zamanlı sipariş, stok takibi ve 

ürün kontrollerini yapabileceğiniz, tamamen 

kişiselleştirilmiş ve her sektöre uygun 

bir e-ticaret modülüdür.

Sanal POS kurulumu için gerekli olan geliştirme 

işlemlerini yaptırmadan, teknik yetersizliğiniz 

olsa dahi, Kolaymağaza sayesinde ürünlerinizi 

sanal mağazada kolayca satışa sunabilirsiniz.

Üstelik Kolaymağaza ürününü alan üye işyerlerimiz, 

Yapı Kredi’ye özel %50 indirimden yararlanmakta olup 

Sanal POS ve 3D Secure hizmeti de ücretsizdir.

Uluslararası kartlarla 
yapılan satış işlemlerinizde

Dövizli POS hizmetinizde!Kolaymağaza ile 
e-ticaret çok kolay

Yapı Kredi Alışveriş Kredisi, alışverişlerini uygun

faiz oranlarıyla ve masrafsız olarak taksitlendirmek 

isteyen müşterilerimizin gelir belgesiz başvuruda 

bulunabileceği yeni nesil Bireysel İhtiyaç Kredisi’dir!

Alışveriş Kredisi, Alışveriş Kartı’na yüklenir ve

tüm World Üye İşyerleri’nde harcanabilir. 

Başvuru için sizleri en yakın Yapı Kredi şubesine 

bekliyoruz. Detaylı bilgi için yapikredi.com.tr’yi

ziyaret edebilirsiniz.

Alışverişte yeni dönem:

Yapı Kredi’den 
Alışveriş Kredisi!

Kredi
Tutarı

2.000 TL 12 ay %1,27 %1,52 %18,24184 TL

250 TL %18,24%1,52%1,2724 ay5.000 TL

Müşteri Faiz
Oranı

Aylık Toplam Faiz
Maliyet Oranı

Yıllık Toplam Faiz
Maliyet Oranı

Aylık Taksit
Tutarı

Vade

Aylık, yıllık toplam maliyet oranlarına ve taksit tutarlarına vergi ve
fon dahil edilmiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. faiz oranını ve kampanya 

koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

Siz de uluslararası kartla işlem yapan

bir işyeriyseniz, size özel geliştirilen Dövizli POS

sahibi olabilirsiniz.

Dövizli POS, euro ve dolar özelinde geliştirilmiş

bir uygulamadır. Hangi döviz cinsinden satış 

yapılacağıyla ilgili soruları yanıtlayarak

Dövizli POS üzerinde uluslararası kartla

satış yapabilirsiniz. 

Böylece uluslararası kart cironuz ilgili döviz 

cinsinden hesabınıza geçer. 


