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Beko, Profilo, Hugin ve Vera marka yazar kasa POS alımlarında
size özel kolaylıklar:

1. Yazar kasa POS cihazlarınızı Yapı Kredi bireysel veya
ticari kartınızla 36 aya varan vade farksız taksit imkânıyla

satın alabilirsiniz.

2. Sadece yazar kasa POS cihazı alımları için oluşturulan uygun
faiz oranlı yazar kasa POS kredisinden yararlanabilirsiniz.

3. İstediğiniz vade, ciro veya komisyon taahhütlerine karşılık
taahhüt ettiğiniz ciroyu tutturmak kaydıyla yazar kasa

POS cihazlarınızı Yapı Kredi’den ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Temassız POS ile Visa Paywave ve MasterCard Paypass 
okuyucusu olan tüm noktalarda 35 TL yerine artık 
50 TL ve altındaki işlemleri şifreye ve imzaya gerek 

kalmadan gerçekleştirebilir, para bozdurma ve nakit 
sıkıntısı gibi sorunları devre dışı bırakabilirsiniz. 
Üstünde Temassız işareti bulunan tüm kartlarla 

kartlara tanımlı Temassız limitleri kadar
Temassız POS’lardan işlem yapabilirsiniz. 

Bu sayede müşteri memnuniyetinizi arttırabilir, 
işlemlerinizi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde 

tamamlayabilirsiniz.

Siz de Yapı Kredi şubenizden Temassız POS talep edin,
Temassız okuyucunuzun kurulumu

Yapı Kredi tarafından ücretsiz olarak yapılsın.

Temassız POS ile
50 TL altı işlemler

daha hızlı!

Yönetmelik gereği POS cihazları ve yazar kasalar 
birleşti, işletmeler yeni nesil yazar kasa POS

sistemine geçmeye başladı.

Yeni ürünümüz Yazar Kasa POS Sigortası ile
yazar kasa POS cihazlarını, pek çok hasara karşı 

teminat altına alıyoruz. Üstelik sigorta ürünümüz 
birçok yeni fırsatı da içinde barındırıyor.

Detaylı bilgi için yapikredipos.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Yeni sigortamızla
yazar kasa

POS cihazları
güvende!

Yapı Kredi uygulamasını yazar kasa POS cihazına yükletmek için şubelerimizden ve 
444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan başvuruda bulunabilirsiniz.



Yıllık üyelik ücreti bulunmayan yeni kredi kartımız

World Eko ile müşterilerinizi standart puan kazanımı ve 

taksitlendirme imkânlarından ve World Eko’nun dahil 

olacağı puan, indirim, ek taksit ve taksit erteleme 

kampanyalarında belirli bir ücret karşılığıyla 

yararlandırabilirsiniz.

Karşınızda World Eko!

Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli birikim 
yapmak isteyen, bilinçli katılımcılar için mükemmel 

bir fırsat sunuyor. Devlet katkısıyla yatırdığınız
her katkı payının %25’i kadar tutar devlet 
tarafından emeklilik hesabınıza ekleniyor. 

 Allianz Yaşam ve Emeklilik’in siz World Üye İşyerleri’ne 
sunduğu avantajlı emeklilik planı sayesinde
hem devlet katkısından hem de planınızın 

avantajlarından yararlanarak emekliliğinizde
ek bir gelir elde edeceksiniz.

HEMEN ARAYIN, GELECEĞE BÜYÜK BİR ADIM ATIN 444 0 953

İlk  Param’la
çocuğunuz  büyüdükçe
parası da  büyüyecek.

İlk  Param’la
çocuğunuz  büyüdükçe
parası da  büyüyecek.

İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek 
uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk Param ile çocuklarınız adına 

şimdiden birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Üstelik Yapı Kredi 
kredi kartınızdan da düzenli birikim talimatı verebilirsiniz.

Standart Sanal POS POSNET
Sanal mağazalara internet üzerinden kredi kartıyla ödeme 
yapılması için bankamız tarafından sunulan güvenli altyapı 
hizmetidir. Üye işyerlerinin SSL seltifikası almış/alabilecek 

özellikte ve kendi adlarına satış için kullandıkları
özel sayfaları olması gerekmektedir.

Ortak ödeme sayfası
Yapı Kredi’nin güvenli ortamında, bakımı ve güvenliği
bankamız tarafından sağlanan, ortak kullanım için 

tasarlanmış ödeme sayfasıdır.

Kolay mağazacılık
Business to Business ve Business to Customer satışı yapan 
firmaların ürünlerini internet üzerinde tanıtabilecekleri ve 
satışa sunabilecekleri, satış sonrası gerçek zamanlı sipariş, 
stok takibi ve ürün kontrollerini yapabilecekleri tamamen 

kişiselleştirilmiş ve her sektöre uygun e-ticaret modülüdür.

Web POS
Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’nden kart bilgileri 

kullanılarak işlem yapılan POS türüdür. Site ve apartman 
yönetimleri, kulüpler, vakıflar, dernekler, STK’lar, dershane ve 

okullara tavsiye edilen yöntemdir.

Size en uygun
Sanal POS hangisi?


