
METROPOL ŞUBESİ

Değerli Meslektaşlarım;

Baromuz; CMK, Adli Yardım ve Baro hesapları için Bankacılık işlemlerinde   3 yıllığına 
DenizBank Metropol Şubesi ile anlaşmıştır. 

Meslektaşlarımızın tüm bankacılık işlemleri, DenizBank üzerinden  gerçekleşecektir. 
CMK ve Adli Yardım ödemeleri için meslektaşlarımızın, DenizBank’ta hesap açmaları ve 

baroya IBAN numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.

DenizBank Metropol Şubesi personelleri; gerek büronuza gelerek, gerekse Baro Merkez binasın-
daki stantlarından hesap açma işlemlerinize yardımcı olacaktır.

İlçelerde bulunan meslektaşlarımız, bulundukları ilçe DenizBank şubelerinde sıra beklemeden 
hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

DenizBank’ta hesabı bulunan meslektaşlarımızın ise IBAN numaralarını, Baromuz CMK 
Merkezine bildirmeleri gerekmektedir.

Mersin Barosu Üyelerine ÖZEL Ayrıcalıklar
Mersin Barosu ve Denizbank işbirliği ile siz değerli avukatlarımıza çok özel ayrıcalıklar 

sunulacaktır.
 

Yapılan işbirliği kapsamında Mersin Barosu avukatlarının Adli Yardım -CMK Ödemeleri 
DenizBank Şubeleri aracılığı ile ödenecek, bunun yanı sıra tüm  avukatlarımıza ve ailelerine 

hayatlarını kolaylaştıracak Afili Bankacılık ayrıcalıkları sunulacaktır.
 

MERSİN BAROSU AVUKATLARINA ÇOK ÖZEL AYRICALIKLAR;
 

• Afili Bonus’a özel Baro aidatlarına vade farksız 9 taksit

• EFT- Havale Masraf Muafiyeti
 
“Avukatlara özel 2 yıl ücretsiz E-SMM uygulaması
 
Afili Bankacılık ayrıcalığıyla BaroKart yüklemeleri çok daha kolay!
 
Türkiye Barolar Birliği ve DenizBank arasında yapılan anlaşma ile BaroKart’a DenizBank aracılığıyla para yüklemesi 
yapılabilecektir.

BaroKart’a,
 
· Afili Bonus Platinum ile para yükleme,
· ATM kanalı ile kartlı/kartsız para yükleme,
· İnternet kanalı ile hesaptan para yükleme,
· Şube kanalı ile para yükleme işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.
 
• Mersin Barosu Avukatlarına Özel İhtiyaç Kredisi

Mesleğe yeni başlayan avukatların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 200.000TL'ye kadar ihtiyaç kredisi.

60 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç krediniz tüm DenizBank şubelerinde!
• Mersin Barosu Avukatlarına Özel “Aidat Kredisi”
Birikmiş Baro aidat ödemeniz varsa; size özel hazırlanmış “Aidat Kredisi” ile rahatlıkla ödeyebilirsiniz.
60 aya varan vadelerle 5.000 TL’ye kadar Aidat Kredisi kullanabilir, varsa birikmiş Baro aidat ödemelerinizi kolaylıkla 
yapabilirsiniz.

• Mortgage Kredisi

İhtiyaç ve beklentilerinizden yola çıkılarak hayallerinizdeki eve sahip olmanız için, avukatlarımıza özel cazip vadeler 
ve faiz oranlarıyla Mortgage kredisi Afili Bankacılık’tan! 

• Mersin Barosu Avukatlarına Özel Afili Birikim Yönetimi

Uzman kadromuz ve size özel birikim yönetimi ürünlerimizle birikimlerinizi yönetmek artık daha kolay. Denizbank'ın 
uzmanlığıyla, yatırımlarınızı güvenli bir şekilde değerlendirirken, Afili Birikim Ürünleri'nden yalnızca size özel fiyat ve 
komisyonlarla yararlanabilirsiniz.  
 
Ayrıca, Afili Bankacılık ayrıcalığıyla piyasalardaki değişim ve gelişmeleri en güncel bilgiler eşliğinde takip edebileceği-
niz Afili Günlük Bülteniniz her gün mail adresinize gönderilecektir.

*Kredi ve mevduat faiz oranları ilan edildikleri gün için geçerli olup, değişen piyasa koşulları çerçevesinde revizyon 
yapma hakkı banka tarafından saklı tutulmaktadır.


