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Nakit ihtiyacınız varsa World Business
kartınız yanınızda! 

Avantajlı Taksitli Nakit Avans koşullarımız için 
ykbticarikartlar.com’a veya şubenize uğrayınız. 

Nakit lazımsa
World Business

kartınız yanınızda! Turistik Bölgelere özel
Palmiye Paketi’nden 

POS Fırsatları!

Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki Üye İşyerlerimize yönelik 
hazırladığımız Palmiye Paketi’ne sahip olarak POS’a özel 

avantajlı oran ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 

Üstelik POS fırsatlarının yanında şubeden
çek tahsilatı, havale, çek karnesi, internet ve

Telefon Bankacılığı’ndan EFT, havale gibi işlemler için de
indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için şubelerimize bekliyoruz. 

Değerli Üye İşyerimiz,

31 Aralık 2013 tarihinde 28868 no’lu Resmî Gazete’de 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayınlanan Banka Kartları ve
Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelik 
doğrultusunda kredi kartıyla taksitli alımı 
yasaklanan ürünlerin özellikle, cep telefonu için  
aksesuarların (kılıf, kulaklık vb.) bedelinden çok 
daha yüksek bir ücretle kredi kartına taksitli 
satışının yapılması ve bu satış karşılığında
cep telefonunun hediye olarak verilmesi ya da 
hediye çeki, hediye kart ve benzeri şekillerde 
herhangi bir somut malı veya hizmeti içermeyen ve 
taksitli olarak üye işyerlerinden alınabilen 
ürünlerin taksite yasaklı ürünlerin alımında 
kullanılması veya taksitli satışı yasak olmayan 
ürünlerin kredi kartıyla taksitli olarak satın 
alındıktan sonra iade edilmesi üzerine verilen 
benzer nitelikteki çek, kart veya diğer adlar 
altındaki ürünlerin taksit yasağı kapsamındaki 
ürünlerin alımında kullanılması yönetmelik 
hükmünün getiriliş amacına, Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil 
etmekle birlikte vergi mevzuatı kapsamında da 
mahiyet ve miktar olarak  gerçek dışı olup yanıltıcı 
belge düzenleme kapsamında hapis cezası 
gerektiren bir suç unsuru oluşturmaktadır.

BDDK tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 
taksite kapanan ürün ve ürün grupları net bir 
şekilde ifade edilmiştir. Yayınlanan yönetmeliğe 
uygun hareket edilerek kredi kartıyla satışın 
gerçekleştirilmesi Üye İşyerlerimiz için de
bağlayıcı nitelik taşımaktadır.

Bu doğrultuda, yönetmeliğin gerekliliğinin aynen 
yerine getirilmesi konusunda sorumluluğunuzu 
tekrar hatırlatmayı ve konuya gerekli hassasiyetin 
gösterilmesini rica ederiz.



Devlet katkısıyla
emekliliğinizde %25 

daha fazla rahat edin!

Yatırdığınız her katkı payının %25’i, devlet katkısıyla 

emeklilik hesabınıza ekleniyor. 

Allianz Yaşam ve Emeklilik’in siz World Üye 

İşyerleri’ne sunduğu avantajlı emeklilik planı 

sayesinde hem devlet katkısından

hem de emeklilik planınızın avantajlarından 

yararlanarak emekliliğinizde ek bir 

gelir elde edeceksiniz.

KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 
Kurumsal Telefon Bankacılığı

444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı sesli yanıtlama 

sistemimizden müşteri temsilcisine bağlanmadan daha hızlı ve kolay 

bir şekilde aşağıdaki hizmetleri alabileceğinizi biliyor muydunuz?

POS Malzeme Talepleri

Kullanmakta olduğunuz POS modelinize uygun rulo veya 

PinPad talep edebilir, Visa/Mastercard sticker taleplerinizi 

iletebilirsiniz.

Blokede Bekleyen Bakiye Bilgisi

POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin gelecek dönemlerde 

hesaba geçecek olan bloke bakiye bilgisini hızlı bir şekilde 

öğrenebilirsiniz. 

Grup Kapama Bilgisi

POS cihazı üzerinden yaptığınız ve grup kapamasını aldığınız günlük 

satış tutarlarınızın toplam bilgisini tarih belirterek hemen 

dinleyebilirsiniz.

Ciro Bilgisi

İsterseniz son ay, isterseniz geriye dönük 3 ay için POS cihazı 

üzerinden yaptığınız satış tutarlarının aylık toplamını anında 

öğrenebilirsiniz. 

Üye İşyeri  Ekstre Alınması

Son 3 aya ait  ekstrelerini sistemde tanımlı e-posta adresine veya

faks numarasına gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Telefon Bankacılığı 

şifrenizin sizden istenen rakamlarını tuşlayarak sistemde tanımlı 

olmayan faks numarasına da ekstre gönderiminizi talep 

edebilirsiniz.

Bu bilgileri 444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı Sesli Yanıt 

Sistemimizden almak için tek yapmanız gereken şubenizden 

Kurumsal Telefon Bankacılığı başvurusu yapmak ve

Telefon Bankacılığı Şifresi almak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NDE 100 TL=125 TL

HEMEN ARAYIN, GELECEĞE BÜYÜK BİR ADIM ATIN 444 0 953
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World ile önce harcayın,
sonra bölün, rahat edin!

Kredi
Tutarı

Vade Müşteri
Faiz Oranı

Aylık
Taksit Tutarı

Yıllık Toplam 
Maliyet Oranı

Aylık Toplam 
Maliyet Oranı

12 ay %1,34 185 TL %1,61 %19,30
24 ay %1,34 253 TL

2.000 TL

5.000 TL %1,61 %19,30

Alışveriş kredisine başvurmak için sizi nüfus cüzdanınızla birlikte şubelerimize bekleriz.

Koşullar kredi tutarı 2.000 TL, 12 ay vadeli, aylık faizi %1,34, aylık taksit tutarı 185 TL 
olan ve kredi tutarı 5.000 TL, 24 ay vadeli, aylık faizi %1,34, aylık taksit tutarı 253 TL 
olan kredide geçerlidir. Vergi ve fonlar dahil maliyet oranı tabloda gösterilen kredi 
koşulları için aylık %1,61, yıllık %19,30’dur. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanya 
koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

Yapı Kredi POS’larından yapılan 500 TL ve üzeri peşin 
alışverişlerinizden sonra hesap kesim tarihinize kadar

en yakın şubemize gelin; %100 onay garantili,
uygun faizli alışveriş kredinizle harcamanızı
dilediğiniz gibi bölün, rahat rahat ödeyin!


