
 

 

 

 

          
        TEB’den 

     ECZACILARIMIZA ÖZEL FIRSATLAR 
 

 



Eczacılarımızın SGK ödemelerini Bankamıza yönlendirmesi ve Bankamızdan 

alacakları POS cihazımızdan aylık asgari 1.500 tl satış yapmaları halinde özel 

avantajlar sunmaktayız.  

1-            Hesap işletim ücreti alınmamaktadır. 
2-            Mobil ve İnternet Bankacılığından EFT/HAVALE ücreti 

alınmamaktadır. 
3-            Bireysel İhtiyaç kredilerine özel fiyatlama yapılmaktadır.  
4-            Eczacılarımıza özel Ticari Taksitli Kredi, Rotatif-Spot Kredi, KMH 

limitleri tahsis edilmektedir. 

5-            10 yapraklı çek karnesi alması durumunda, 2 adet çek karnesi için 
masrafsızlık uygulanacaktır.  

6-            Siz Eczacılarımıza özel ertesi gün, blokeli ve sabit ücretli POS 
paketleri seçeneklerini taksitli veya tek çekim opsiyonları ile sunuyoruz. 
Ertesi gün için %0,99 komisyon veya 29 blokeli 0 komisyon alınmaktadır. 
POS cirosunun 2 katı tutarında vadesiz ortalama şartı ile ertesi gün 0 
komisyonlu verilebilmektedir. POS ücreti alınmamaktadır. 

7-            Size özel tanımlanacak limitle PATRON Karttan 3 ile 36 ay aralığında 
eşit taksitli kredi imkanı sunmaktayız. 

8-            Ticari kredilerde isteğe özel esnek taksitli 36 ay’a kadar vadeli kredi 
imkanı sunmaktayız. 

9-            BES yapmanız halinde sizin ödemenize ek Bankamızca 200 TL katkı 
payı aktarımı yapmaktadır. 

10- Ticari Kredi Kartlarına alışverişlerde 3 ay erteleme veya 
harcamalarınızı 18 ay’a kadar taksitlendirme imkanı sunmaktadır. 

11- Marifetli hesap ile birikimlerinizi günlük değerlendirebilme imkanı 
sunmaktadır.  "Marifetli Hesap" ile dilediğiniz zaman vade kaybına 
uğramaksızın hesabınıza para yatırıp çekebilirsiniz. 

12- TEB, DenizBank ve QNB Finansbank ATM’lerinden TEB banka ve 
kredi kartı ile ay’da 3 defa para yatırıp çekebilme imkanı olmaktadır. 

Detaylı Bilgi için Şubemizden ve internet adresimizden bilgi alabilirsiniz. 

 

İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Abdurrahman Ezher Sarıgül 505 498 32 99  

Şube Müdürümüz: Eren Can Erkan:  534 263 79 18 

Eczacı:https://www.teb.com.tr/profesyoneller/eczaci 



 

 

 
 

 

 

Eczacı SGK Paketi / BES 
*SGK ödemesini TEB’den alan ve POS’ta aylık 1.500 TL ortalama ciro sağlayan 
eczacıların BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’de yeni açılacak Bireysel Emeklilik 
Hesaplarına, şartların sağlandığı her ay için TEB tarafından aylık 200 TL katkı payı 
aktarımı sağlanır. Eczacı poliçe oluşumu için ödeme yaptıktan sonra kendi ister ise 
ödemeye devam edebilir.  

 

 

 

 

 

Size Özel Fiyatlamalı İhtiyaç Kredisi 
Uygun faiz oranlı ticari veya bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 

 

 

 



 

TEB Bonus Business Card 
Eczanenize yönelik tüm ihtiyaçlarınızı için “TEB Bonus Business Card ile 
karşılayabilirsiniz.  

 

 

TEB Bonus Business Card ile şirketiniz adına yurt içinde ve yurt dışında güvenli bir 
şekilde harcama yapabilirsiniz. Yaptığınız harcamalardan Bonus kazanır, biriken 
bonuslarınızla bedava alışveriş yapabilir, şirket masraflarınızdan tasarruf edebilirsiniz. 
TEB Bonus Business Card iş hayatınızda büyük kolaylık sağlar, ilave güvenlik 
teknolojisi ve Bonus özelliğine sahiptir. 

Yapacağınız şirket harcamalarınızı TEB Kurumsal İnternet Şube’si veya Şubenizden 18 
aya kadar taksitlendirebilir veya 180 güne kadar öteleyebilirsiniz. 

İstanbul havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve İzmir 
Adnan Menderes havalimanları otoparklarından her ek kart için %50 indirimli olarak 
yararlanabilirsiniz. Patron Kart ile şube, ATM, kurumsal internet şubesi, kurumsal 
mobil uygulama ve şirket telefon şubesinden karta özel tahsis edilen limit kapsamında 
taksitli kredi kullanılabilmektedir. Eşit taksitli kredi imkanının yanı sıra turizm 
sektöründe faaliyet gösteren müşteriler için sezon ödemeli kredi fırsatı da 
bulunmaktadır. 

 Patron Kart sahipleri şube, ATM, kurumsal internet şubesi, kurumsal mobil 
uygulama ve şirket telefon şubesinden minimum 3 olmak üzere 36 taksite kadar 
eşit taksitli 2 sezona kadar sezon ödemeli kredi kullanabilirler. Minimum limit 
1.000 TL'dir. 

 Patron Kart'ta limitler dahilinde aynı anda en fazla 5 adet eşit taksitli ve 3 adet 
sezon ödemeli açık kredi bulunabilir. 

 Taksitli kredi geri ödemeleri şube, kurumsal internet ve kurumsal mobil 
uygulama üzerinden yapılabilmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Size özel POS Ayrıcalıkları 
Siz eczacılarımıza özel ertesi gün, blokeli ve sabit ücretli POS paketleri seçeneklerini 
taksitli veya tek çekim opsiyonları ile sunuyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

Ücretsiz EFT/Havale 
SGK ödemenizi bankamızdan almanız ya da POS’unuzu aktif kullanmanız halinde, 
EFT/ Havale işlemlerinizi İnternet Bankacılığı üzerinden ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

 



 

 

 

Çek Karnesi 
10 yapraklı çek karnesi alması durumunda, 2 adet çek karnesi için masrafsızlık 
uygulanacaktır.  

 

 

 

 

 

Tasarruf ve Birikimlerimiz 
Birikimlerinizi günlük değerlendirebilme imkanı sunan "Marifetli Hesap" ile dilediğiniz 
zaman hesabınıza para yatırıp çekebilirsiniz. 

 

 

 

Üç Banka Tek ATM 
TEB, DenizBank ve QNB Finansbank ATM’lerinden TEB banka ve kredi kartı ile para 



yatırıp çekebilme imkanı olmaktadır. 
 

 


