
Bir sonraki bankacılık



VakıfBank’tan Yenilikçi, Dijital ve Güvenilir yeni bir ödeme ve
tahsilat yöntemi.

VakıfBank İnovasyonu



             nedir?

Vinov, ileri vadeli ödemelerinde VakıfBank garantisi sunan
7/24 kullanılabilen dijital, yenilikçi, esnek ödeme ve tahsilat ekosistemidir.

Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin özelliklerini taşımasından,

Tüm müşteri tipleri tarafından eş zamanlı ve birbirleri arasında 

kullanılabilir olmasından,

7/24 zaman ve mekan kavramı olmaksızın kullanılabilmesinden,

dijital ve esnek kullanım kolaylığı sağlıyor olmasından alır.

Vinov Gücünü;



             ’u kimler, hangi kanallardan kullanabilir?

Vinov, tüm müşteri tipleri arasında
 eş zamanlı olarak kullanılabilir.

Kanallarından Vinov,
vadeli ya da taksitli oluşturulabilir, iskontolanabilir,

kısmi ya da tamamen devredilebilir.

Bireysel/Ticari
İnternet Bankacılığı

Şubeler

VakıfBank Mobil

Vinov Mobil 
Uygulaması

KURUMSALBİREYSEL

TİCARİKOBİ

PERAKENDE



             kaydı oluşturmak için ne yapılır?

Artı bakiyeden ya da kredi limitinden, vadeli, taksitli, faturalı ya da faturasız,
alıcı VakıfBank müşterisi olmasa bile aşağıdaki bilgiler girilerek oluşturulur.

Her kayıt aylık eşit taksitli oluşturulabilir. 
Esnek tutarlı ya da esnek vadeli olarak da ödeme takvimi düzenlenebilir.

Vinov nasıl oluşturulur?

Vinov hesabı açılmalıÖncelikle VakıfBank müşterisi olunmalı Vinov hesabına bağlı kredi limiti tanımlanmalı

Zorunlu Bilgiler

Alıcı ad soyad/unvan

IBAN

Vade/taksit sayısı

Tutar

TCKN/VKN

Cep telefonu no

e-posta

İsteğe Bağlı Bilgiler

Fatura no

Bayi no



             alıcısı neler yapabilir?

Vadesinden önce iskontolayarak alabilir,

Yapacağı ödemelerde, kısmen ya da tamamen 

devrederek Vinov’unu kullanabilir,

Vinov’unun vadesini geriye ya da 

ileriye doğru değiştirerek devredebilir,

Aldığı tüm Vinov kayıtlarını görüntüleyebilir, 

Vadesinde garantili bir şekilde tahsil edebilir,

Yalnızca Vinov alıcısı Vinov iptali yaparak ödemeyi 

alma hakkından feragat edebilir.

Kendisine gönderilmiş olan ödemeleri;



             ’un örnek kullanım alanları

-

Yedek
Parça Alım 
Bedelleri

Ham
Madde

Bedelleri
Vinov

Okul/Kurs
Eğitim Ücreti
Ödemeleri

Tedarikçi
Ödemeleri

Bayi
Tahsilatları

Araç
Kiralama
Bedelleri

Site/Konut
Aidatları

Hizmet
Alım

Bedelleri

TL, ileri vadeli ya da
taksitli tüm ödeme ve

tahsilat işlemlerinde 7/24
kullanılabilir.



             kaydı oluşturma

Vinov oluştur butonu aracılığı ile,

Bilgilerinin girilmesi ile
alıcı onayı gerekmeden
Vinov oluşturulur.

Alıcı adı/soyadı

TCKN/VKN

Cep telefonu no

e-posta

Tutar

Vade/taksit



Taksitli               kaydı oluşturma

Vadeli ya da taksitli oluşturulabilir.

Eşit taksitli düzenlenebildiği 
gibi vade tarihleri ve 

tutarları esnek olarak da 
düzenlenebilmektedir.



             kaydı bilgilendirilmesi nasıl yapılır?

SMS
e-posta

Bankamız müşterisi ise,
Push Notification

Kanalları ile iletilir.



             kaydının sorgulanması

Alınmış bir Vinov, VakıfBank web sitesi, VakıfBank Mobil Uygulaması ve
Vinov Mobil Uygulaması üzerinden sorgulanabilir, kayıt detaylarına ulaşılabilir.



             ekstre işlemleri

Tercihe göre;

periyotlarda olmak üzere Vinov 
ekstresi alınabilir.

Günlük

Haftalık

Aylık

Üç Aylık



             kaydı vadeden önce erken tahsilat

Alınan Vinov kaydı, kısmi ya da tam olarak erken tahsil edilebilir.

Erken tarihli Vinov Devir
işlemlerinde, işlem tarihine
bağlı olarak erken ödeme

kesintisi oluşmaktadır.



             kaydı devri

Alınan Vinov kaydı, yapılacak ödemeler için kısmen ya da tamamen devredilebilir.
Üstelik devir işleminde, vade tarihi ileri ya da geri bir vade tarihi ile değiştirilebilir.



             alacak kaydı iptali

Vinov kayıtları sadece Vinov alıcısı olan hak sahibi tarafından iptal edilebilir.
Vinov iptali tutarın tümü ya da bir kısmı için yapılabilir.



             iş yeri portali

Vinov ile ödeme almak isteyen ve borçlu ile arasındaki şartları kendisi 

belirleyerek Vinov oluşturma işlemini başlatmak isteyen işletmeler için 

Vinov İş Yeri Portali tasarlandı.

Vinov İş Yeri Portali’nde iki yöntem ile Vinov oluşturulabilir;

 1- Karekod oluşturmak suretiyle işlem anında onay alınarak,

 2- TCKN/VKN/Cep telefonu bilgisi ile işlem tutarı ve vadesi girilip 
    onaya gönderilerek Vinov oluşturulması sağlanır.

Vinov iş yeri tarafından girilen bu bilgiler, ödemeyi yapacak olan Vinov 

müşterisi tarafından onaylandıktan sonra Vinov oluşturulur. 

Çok sayıda kasiyeri bulunan Vinov iş yerleri, kullanıcı tanımı ve kullanıcı 

yetkilendirmelerini portal üzerinden diledikleri gibi yönetebilirler.



             avantajları

Piyasada var olan tahsilat ve ödeme riski ortadan kalkar.

Tüm ödeme ve tahsilat işlemlerinin VakıfBank garantisi altında gerçekleşmesiyle ticaret hacmi artar.

7/24 erken tahsilat imkanı ile nakdi krediye ihtiyaç duymadan likiditeye erişim sağlar.

Tahsilatlarda kullanılan Vinov kayıtları da birer müşteri kredi limiti gibi ödemelerde kullanılabildiğinden 

krediye duyulan ihtiyacı azaltır, nakit akışlarını düzenler.

Devirde vade değişikliği imkanı ile alacak ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğunu giderir. 

Alınan Vinov kayıtları vadeleri değiştirilerek ödemelerde esnek olarak kullanılabilir.

Kısmi devir, kısmi erken tahsilat ve bölünme özellikleriyle alacak ve ödemelerde tutar uyumsuzluklarını giderir.

Tümüyle dijital ortamda 7/24 kullanılabilen özellikleriyle operasyonel süreç ve maliyetleri ortadan kaldırır. 

Nakit yönetimine hız, güven ve esneklik sağlar.

Kısa süreli nakit sıkışıklıklarına bağlı piyasa istihbaratının bozulma riskini ortadan kaldırır.



Bilinen bankacılık anlayışının çok ötesinde
bir ekosisteme hazır olun.


