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Akbank'tan KOBİ'lere özel "Yeni Müşteriye Yeni 
Tarife"  ile Ücretsiz İşlem Avantajı 

KOBİ'ler Akbanklı oluyor, 3 ay boyunca işlemlerini ücretsiz yapıyor!

İlk kez Akbanklı olan ya da yeniden aktifleşen Oda üyesi KOBİ’lerimiz 3 ay boyunca
işlemlerini ücretsiz yapıyor! KOBİ müşterilerimize müşteri olma ya da aktifleşme
tarihlerinden itibaren ilk 3 ay boyunca geçerli olacak şekilde EFT, swift, çek ve senet
işlemlerini ücretsiz sunuyoruz. Üstelik kampanya avantajları, herhangi bir ek işleme
ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak tanımlanıyor.

• Tüm kanallardan yapılan hesaptan havale işlemleri ücretsiz!
• Tüm kanallardan hafta içi saat 08:30-17:15 saatleri arasında yapılan hesaptan EFT

işlemleri ücretsiz!
• Tüm kanallardan, gelen/giden swift işlemleri ücretsiz!
• Çek tahsilatları ve çek karnesi ücretsiz!
• Senet tahsilatları ücretsiz!
• Kampanya 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerlidir.
• Akbank, kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı

tutmaktadır

Hemen Akbanklı Ol butonuna tıklayarak Akbanklı olan gerçek kişi tacir müşterilerimiz 3
aylık pakete ek olarak 12 ay boyunca geçerli olacak muafiyet paketine hak kazanıyor!

• Akbank Mobil ve Akbank İnternet'ten yapılan havale ve EFT işlemleri ücretsiz!
• Ortak ve yurtdışı ATM para çekme işlemleri ücretsiz!
• Akbank ATM limit üstü para çekme işlemi ücretsiz!

Hemen Akbank’lı ol!
https://www.akbank.com/sitepages/dynamiclink.aspx?urlid=akbankli-ol

3 Aylık 
Ücretsiz

İşlem

Aidat Ödemelerine Taksitlendirme ve Chip-para
Axess / Wings Business Ticari Kredi Kartı üzerinden yapılan Oda yıllık aidat 
ödemelerine taksitlendirme ve 2.000 TL’ye varan chip-para fırsatı!

• Kampanya, sadece Akbank Ticari Kartları üzerinden yapılan işlemlere yönelik olup; 
hem mevcut hem de yeni Akbank müşterileri ilgili kampanyadan faydalanabilecektir.

• Chip-para fırsatı, Oda üzerinden yapılan yıllık aidat ödemeleri kapsamında ve belirli 
koşullara istinaden üyelere sunulmaktadır.

• Akbank tarafından; TL Vadesiz Mevduat, Ticari Kredi Kartı ve Üye İşyeri ürünlerinin 
aktif kullanımına göre chip-para yüklemesi yapılacaktır.

• Chip-para yüklemelerin yapılabilmesi için Oda üyelerinin, SGK tarafından yapılan 
ödemelerini de Akbank hesapları üzerinden almaları gerekmektedir.

• Chip-para yüklemesi Nisan, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günlerinde yapılacak 
olup; yukarıda belirtilen 3 ürünün aktif kullanımlarının kontrolüne istinaden, takip 
eden ayların ilk haftalarında 500’er TL olacak şekilde 4 taksitte yapılacaktır.

* Yeni Ticari Kredi Kartı sahiplerine 12 ay boyunca kart aidatı muafiyeti sunulacaktır.

2.000 TL’ye 
varan chip-

para

https://www.akbank.com/sitepages/dynamiclink.aspx?urlid=akbankli-ol


Avantajlı Faiz Oranlarıyla Ticari Taksitli Kredi

Akbank’tan yeni Üye İşyeri alacak Oda üyelerine özel 6 ay boyunca tüm kartlar ve tek 
çekimli işlemler için geçerli %0,99 komisyon ve %50 POS hizmet ücreti indirimi!

Ayrıca Oda üyelerine özel  sunulan Akbank Üye İşyeri hizmetleri taksitli çalışma 
koşullarından ve sektöre özel sunulan 200 TL üzerine +3 taksit kampanyasından 
faydalanabilirsiniz.

Önemli Not: Kampanyalar yalnızca yeni kazanım üye işyeri müşterileri için geçerlidir. Müşterimizin 
mevcutta üye işyeri varsa, belirtilen orandan faydalanamaz. Yukarıdaki tablo örnek olup; koşullar 
ilgili Oda niteliğine göre değişkenlik gösterebilecektir.

* Artı taksit kampanyası piyasa şartlarına göre değişebilir veya durdurulabilir.

Üye İşyeri Avantajları

Taksit Sayısı Ertesi Gün Taksit Sayısı Ertesi Gün

- - 7 7,14%

2 2,68% 8 8,03%

3 3,57% 9 8,93%

4 4,46% 10 9,82%

5 5,36% 11 10,71%

6 6,25% 12 11,60%

TAKSİTLİ

%0,99 
komisyon 

Oda üyesi KOBİ müşterilerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar, avantajlı faiz oranları
ve 60 aya kadar vadesiyle 5 milyon TL’ye kadar KOBİ Kredisi için Akbank Şubelerine
bekliyoruz!

• KOBİ’lere özel faiz oranları, en fazla 5 milyon TL tutarındaki ve 12, 24, 36, 48 ve
60 ay vade opsiyonlarındaki Taksitli Ticari Kredi başvuruları için geçerlidir.

• Kredi talebi ve ödeme planı, evrak setinin tamamlanması sonrasında Banka
tarafından olumlu değerlendirilirse karşılanacaktır.

• Akbank, kredi koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.KOBİ’lere 
Özel Faiz 
Oranları

Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası
Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası, ihtiyacınıza göre 5 farklı paket seçeneğini, faaliyet alanına
göre tasarlanan geniş teminat kapsamını Oda üyeleri için tek poliçe altında topluyor.
Sabit prim avantajıyla, benzer ürünlere kıyasla geniş çerçeveli bir güvence sunuyoruz!

Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası'nı size özel yıllık 1.584 TL'den başlayan fiyatlarla ve kredi
kartından 9 aya varan taksit seçenekleriyle yararlanabilirsiniz.

Avantajları

• Geniş teminat kapsamı ile 300.000 TL limite kadar olan risklerinizi tek poliçe altında
toplarsınız. İş yeri yangın sigortası teminatları yanında sorumluluklar, makine arızaları,
nakliye ve POS cihazlarına kadar geniş teminatlar sunar.

• Ürünle birlikte sene içerisinde ücretsiz çilingir, su tesisatı, elektrik tesisatı onarım işleri
ve cam işleri hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

• Ayrıca Paket 3, Paket 4 ve Paket 5'e özel anlaşmalı restoranlar ve daha bir çok
markada indirim imkanı sunmaktadır.

1.584 TL’den 
başlayan 
fiyatlarla
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