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1-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında World Business 

kartınızla MTV ödemelerinizi 3 taksit

fırsatıyla yapabilirsiniz!

Aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni
World Business kartınızla ödeyin!

Yapı Kredi Üye İşyeri olmanın ayrıcalığıyla, Türkiye’nin lider 

e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft akıllı e-ticaret paketlerine

avantajlı fiyatlarla sahip olabileceksiniz.

İşinizi internete taşımak, ürün ve hizmetlerinizi internet 

üzerinden müşterilerinize sunmak istiyorsanız,

Yapı Kredi ve IdeaSoft işbirliği sayesinde %50 ve üzeri

indirim oranlarıyla sahip olacağınız anahtar teslim

web sayfanız ve e-ticaret sitenizle işyeriniz için

yeni bir satış kanalı oluşturabilirsiniz.

• Kampanya IdeaSoft ve aynı zamanda Yapı Kredi müşterisi olunması şartıyla geçerlidir.
• Mevcutta IdeaSoft ürünleri kullanan Yapı Kredi Üye İşyerlerimiz kampanyadan yararlanamayacaktır.

• İndirimler ve sağlanan avantajlar sadece belirtilen hizmetler için geçerlidir.

Yapı Kredi POSNET’ten
üye işyerlerimize yeni bir ayrıcalık!

Joker Vadaa kampanyalarınız artık Taksitli Satış Menüsü 
altından yapacağınız her taksitli işleminizde otomatik 
olarak listelenecek ve dilediğiniz kampanyayı seçerek

 Joker Vadaa’lardan yararlanabileceksiniz!

POS’tan Taksitli Satış Menüsü’ne girdikten sonra, 
işlem tutarı ve PIN girişi tamamlandığında tanımlı tüm 

Joker Vadaa’lar ekranınızda listelenecek. Tanımlı 
kampanyalarınızdan birini seçerek veya kampanyadan 

yararlanmak istemiyorsanız ÇIKIŞ tuşuna basarak işleminizi 
tamamlayabilirsiniz.

Joker Vadaa
kampanyaları

artık Taksitli Satış
Menüsü’nde! 

Yapı Kredi Üye İşyerleri’ne
özel büyük fırsat!

Beko 300TR YazarkasaPos’a
özel 300TL puan!

Ağustos 2015 sonuna kadar Beko 300TR YazarkasaPos’unuza 
Yapı Kredi uygulaması yükletin, 

tam 300 TL puan kazanın!

Kampanya 1 Temmuz-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında geçerlidir. 

Kampanya kapsamında, müşteri numarasına bağlı birden fazla

üye işyeri numarasıyla kampanyaya katılmak için her bir üye işyeri

numarası için ayrı ayrı SMS atılması gerekmektedir.

Kampanya şartları için yapikredipos.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz. 

Yapı Kredi yazarkasa POS kampanyası, diğer yazarkasa POS kampanyalarıyla 

birleştirileremez. Yapı Kredi, dilediği zaman kampanyayı durdurma ve/veya

kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

 300 YAZ, BOŞLUK BIRAK,
10 HANELİ ÜYE İŞYERİ NUMARANI

’A GÖNDER.3160

300TR’ye
300 TL
puan



İşyeriniz
risklere karşı

güvence altında mı?
KOBİ Güvenli İşyerim Sigortası ile işyerinizdeki 

varlığınızı 40.000 TL’ye kadar yangın, hırsızlık, 

sel-su baskını, terör risklerine karşı ayda sadece 

40 TL ödeyerek (9 ay boyunca) kolayca güvence 

altına alabilir, ayrıca geniş kapsamlı asistans 

hizmetlerinden 7 gün 24 saat yararlanabilirsiniz. 

Vakit geçirmeden Yapı Kredi’den KOBİ Güvenli 

İşyerim sigortanızı yaptırın, işyerinizde 

endişelerden uzak olun.

Kurumsal mobil şube ile işletmenize
ait bankacılık işlemlerini 7/24 kolayca 
gerçekleştirmenin rahatlığını yaşayın!

 
Üstelik artık kurumsal mobil şubemize 

giriş ve işlem onaylarınızda 
Turkcell Mobil İmza kullanabilirsiniz. 

Yapı Kredi Mobil Şube
her zaman her yerde
KOBİ’lerin yanında!

Uygulamayı yüklemek için 
telefonunuzdan QR kodu okutabilir 

veya yukle.yapikredi.com/kurumsal
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Taksitli Eğitim Sistemi ile belirlediğiniz taksit 
tutarlarının ödemelerini yine sizin belirlediğiniz 

vadelerde düzenli olarak alabilirsiniz. 

Eğitim ücretlerinin velilerin hesaplarından
üye işyeri hesaplarına otomatik ödenmesini 

sağlayan bu hizmetle velilerin hesaplarında yeterli 
bakiye bulunmasa bile ödemeler veli

adına yapılır.

Üstelik bu sistemin kurulumu hem velilerimiz
hem de üye işyerlerimiz için ücretsizdir. 

Detaylı bilgi: Yapı Kredi şubeleri ve
yapikredi.com.tr

Yapı Kredi Taksitli Eğitim
Sistemi ile eğitim 

ödemelerinizi
düzenli tahsil edin!


