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Değerli Üye İşyerlerimiz,

POS Haber Şubat-Mart 2013 sayımızla karşınızdayız.

Bu sayımızda ödeme sistemleri dünyasına yönelik

POS’tan limit artışı ve Opet Worldcard’da yapılan 

yeniliklere yer verdik.

POS Haber’in sayfalarında yer verdiğimiz

Kurumsal Telefon Bankacılığı, Yapı Kredi Taşıt Kredisi,

POS’tan Akıllı Takip Sistemi ve World Business kartla ilgili

detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

POS Haber’in bu sayısını da keyifle okuyacağınızı umarak, 

her türlü görüş ve önerinizi yapikredipos.com.tr 

üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatır, 

bol cirolu günler dileriz.

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

yapikredipos.com.tr

POS’tan limit artışı

Kredi kartı limit bakiyesi yetersiz olan veya

yükseltmek isteyen müşterilerinizin limitlerini

POS üzerinden artırabilirsiniz.

Opet Worldcard’dan
müthiş yenilik!

Opet Worldcard sahipleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
OPET istasyonları ve diğer akaryakıt firmalarından yapacakları 

akaryakıt alımları haricindeki alışverişlerinden
kazandıkları Worldpuan kadar yakıt puan kazanacaklar. 

Detaylı bilgi: worldcard.com.tr ve opet.com.tr Detaylı bilgi: yapikredipos.com.tr

  POS’tan limit artışı işlemi yapmak için;

• POS üzerinden Uygulamalar menüsü seçilip Limit İşlemleri  
 adımına girilir.

• Limit Artırım adımı seçilir.

•  şifre (PIN) girilir.

• Giriş/Onay seçilmesi durumunda limit artışı gerçekleşecektir.



KURUMSAL
TELEFON
BANKACILIĞI

Firmalarınız için kolay ve 

hızlı bankacılık burada:

444 0 448 
Kurumsal Telefon Bankacılığı

Kişiselleştirilmiş Sesli Yanıtlama Sistemi 

Yeni Sesli Yanıt Sistemimiz “Beni Tanı” sayesinde 

cep telefonunuzdan tanınacaksınız. “Beni Tanı” 

üyesi olduğunuzda en sık kullandığınız

Sesli Yanıt Sistemi’ndeki menüleri istediğiniz 

şekilde tasarlayabilir, bütün menüleri 

dinlemenize gerek kalmadan işlemlerinizi

daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.  

Üye işyeri ekstre alınması 

Yenilenen Sesli Yanıt Sistemi’miz sayesinde artık 

müşteri temsilcisine bağlanmadan POS üzerinden 

yaptığınız işlemlerin son 3 aya ait ekstrelerin 

sistemde tanımlı e-posta adresine veya faks 

numarasına gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon Bankacılığı şifrenizin sizden istenen 

rakamlarını tuşlayarak sistemde tanımlı olmayan 

faks numarasına da ekstre gönderilmesini 

isteyebilirsiniz. Kurumsal Telefon Bankacılığı 

şifrenizi ise şubenizden Kurumsal Telefon 

Bankacılığı başvurusu yaparak,

hemen alabilirsiniz. 

Hayalinizdeki araca giden yol
Yapı Kredi Taşıt Kredisi’nden geçer! 

Yeni yılın ilk ayında Yapı Kredi Taşıt Kredisi ile

hayalinizdeki araca sahip olmak çok kolay... 

İster 0 km, ister 2. el araçlarda, 48 aya varan vadelerde

çok uygun faiz oranlarıdan yararlanmak için

sizi en yakın şubemize bekliyoruz. 

Başvurularınıza 
sıcak takip:
Akıllı Takip Sistemi 

Akıllı Takip Sistemi'yle 
POS başvuru sürecinizi
SMS ile takip edebilirsiniz.

Süper Taksit akaryakıt ve gıda sektöründeki işyerlerimizde geçerli değildir.

Yapı Kredi’nin her türlü işletmenin ihtiyacına uygun 

olarak tasarladığı World Business kartla, 

tüm harcamalarınızı hızla ve güvenle yapıp

vadeli mal ve hizmet alabilirsiniz. 

World dünyasında sunulan taksit ve erteleme 

fırsatlarından da yararlanabilen bu ürünümüz, 

düzenli kampanyalar sayesinde tüm ticari kartlar 

arasında size en iyi teklifleri sunuyor. Ayrıca sadece 

%1,99 faiz oranıyla sabit ödemeli Taksitli Nakit Avans 

sayesinde acil nakit ihtiyacınıza da cevap veriyor. 

Üstelik World Business kartla SGK ve fatura ödemeleriniz 

için otomatik ödeme talimatı verebilir, sıra beklemeden 

işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

World Business karttan
daha iyisi yok!


