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%0 faizli Taksitli Nakit Avans 
koşullarımız için 

ykbticarikartlar.com’a veya
şubenize uğrayınız. 

Nakit lazımsa
World Business kart

yanınızda!

Değerli Üye İşyerimiz;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkındaki 
yönetmelik kapsamında; taksite yasaklı sektörlerde 
Kurumsal ve Ticari kartlar tüm mal ve hizmet 
alımlarında 9 taksite kadar taksitli işlem yapılabilecek, 
taksit yasaklı olmayan sektörlerdeyse Bireysel ve 
Kurumsal/Ticari tüm kredi kartlarıyla üst sınır olan
9’a kadar taksit uygulanmasına devam edilecektir.

Böylece üye işyerlerimiz, tüm sektörlerde
World Business kart sahiplerine telekomünikasyon ve 
kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda,
akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri 
şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti 
içermeyen ürünler dahil 9 taksite kadar taksitli 
satış yapabilecektir.

Değerli Üye İşyerimiz, BDDK tarafından yayınlanan 
Yönetmelik ile taksite kapanan ürün ve ürün grupları 
net bir şekilde ifade edilmiş olup söz konusu 
Yönetmeliğe uygun hareket edilmesi üye işyerlerimiz 
için de bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Farklı yöntemlerle 
Yönetmeliğin uygulanmasının engellenmesi suç teşkil 
edeceğinden Yönetmeliğin aynen yerine getirilmesi 
hususunda sorumluluğunuzu tekrar hatırlatır ve 
konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Beko YazarkasaPOS’unuza Yapı Kredi uygulaması yükletin, 
100 TL puan ve Arçelik K 3200 Mini Telve veya Beko BKK 2113 

Mini Keyf kazanın. Üstelik 12 ay boyunca
Yazarkasa POS hizmet bedeli ücretsiz!

Kampanyaya katılmak için 31 Temmuz 2014 tarihine kadar 
“ÖKCBEKO” yazıp bir boşluk bırakarak 10 haneli üye işyeri 

numaranızı 3160’a SMS’le gönderebilirsiniz. 

Her Yazarkasa POS’a
Yapı Kredi, her dükkana

kahve makinesi!

Kampanyaya katılmaya hak kazanan müşterilerimizin 31 Temmuz 2014 tarihine kadar
Beko marka YazarkasaPOS satın alması, Yazarkasa POS’una Yapı Kredi uygulaması 

yükletmesi ve ödüllendirme tarihlerinde Yapı Kredi POS’unun aktif olarak kullanıyor
olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için yapikredipos.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



İşler yolunda gitmediğinde
kredi kartı borcunuz güvende!

Hayatta bazen istenmeyen sürprizler olabilir.
Aniden işsiz kalmak gibi…

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ile işsiz kalmanız 
durumunda, “kredi kartı borcunuzun yük olmayacağını 

bilmek” sizi güvende hissettirecektir.

Bordrolu çalışanlar için istem dışı işsizlik, serbest meslek 
sahipleri ve devlet memurları için geçici iş göremezlik, 

öğrenciler, ev hanımları ve emekliler için kaza veya 
hastalık sonucu 7 günden daha uzun hastaneye yatma 

durumlarında, en son hesap özetinizdeki, ileriye yönelik 
taksitleriniz de dahil olmak üzere, kredi kartı 

harcamalarınızın ödenmesini güvence altına alır.

Üstelik kredi kartı borcunuzu güvence altına
almak çok kolay! 

Hemen GUVENCE yazıp bir boşluk bırakın,
 T.C. kimlik numaranızı 4454'e gönderin!
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World ile önce 
harcayın,

sonra bölün, 
rahat edin!

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!

Yapı Kredi Kurumsal Mobil Şube hizmetinizde. 
Hesaplarınıza, kredi kartlarınıza ve üye işyeri 

raporlarına mobil cihazlarınızdan hızlı ve
kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Üye İşyerlerimiz her zaman ihtiyaç duyduğu
POS Ciro Raporu ve Pos Nakit Akış Raporuna da
yine Kurumsal Mobil Şubeden ulaşabilecekler.

Üstelik Kurumsal Mobil Şube’ye giriş yapmak
çok kolay! Kurumsal İnternet şubesi firma 

kodu,kullanıcı kodu ve şifrenizle hemen giriş yapıp 
kullanmaya başlayabilirsiniz.  

Yapı Kredi Kurumsal İnternet Bankacılığı ve
Kurumsal Mobil Şube ile hayatınızı kolaylaştırın!

Uygulamayı, Apple App Store ve Google Play uygulama 
marketlerinden indirebilirsiniz.

Detaylı bilgi: yapikredi.com.tr/mobilbanka/kurumsal-mobil-sube.html

Kurumsal Mobil Şube ile
üye işyeri raporlarınız 

her zaman cepte!

Detaylı bilgi: yapikredi.com.tr


