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BURGAN BANK PROFESYONELLER PAKETİYLE
FIRSATLARI YAKALAYIN
Burgan Bank, doktor, avukat, diş hekimi, eczacı, veteriner, mimar, noter, mali
müşavirler için farklı meslek gruplarının, farklı ihtiyaçları olduğunu göz önüne
alarak “Profesyoneller Paketi”ni geliştirdi.
Bu yeni ürün sayesinde paket kapsamındaki müşterilere cazip faiz oranlı
tüketici kredisi, mevduatınıza sürekli hoşgeldin faizi, acil nakit ihtiyaçları için
pakete özel olarak tasarlanmış Kredili Mevduat Hesabı, internetten yapılan
tüm EFT/Havale işlemlerinden ve hesap işletim ücretlerinden muafiyet, özel
yatırım ürünleri ve sigorta fırsatları sunuluyor.
Uzman kadrosu ile müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve etkili çözümler üreten
Burgan Bank, geliştirdiği ‘Profesyoneller Paketi’ ile çeşitli meslek gruplarından müşterilerinin
finansal ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Burgan Bank’ın Profesyoneller Paketi
kapsamında; noterler, muhasebeciler, mali müşavirler, eczacılar, avukatlar, doktorlar, diş
hekimleri, veterinerler ve mimarlar gibi farklı mesleklere sahip çalışanlar krediden mevduata,
nakit yönetiminden yatırım ürünlerine ve sigortaya kadar tüm finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı
ve avantajlı koşullarla karşılayabiliyorlar.
Yeni finansal destek paketinde, avantajlı tüketici kredisinin yanı sıra, her daim hoşgeldin
mevduatı faiz oranları sunan “Profesyonel Mevduat”, acil nakit ihtiyaçları için pakete özel
olarak tasarlanmış “Profesyonel Kredili Mevduat Hesabı” EFT/havale ve hesap işletim işlem
ücretlerinden muafiyet, özel yatırım ürünleri ve sigorta fırsatları da müşterilerin hizmetine
sunuluyor.
Burgan Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kuriş “Müşterilerimizin
ihtiyaçlarını gözeterek yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Son dönemlerde KOBİ’ler ve
girişimciler için özel olarak tasarladığımız kampanyalarımıza ek olarak şimdi de serbest
meslek sahibi ve profesyonel iş hayatının içinde olan müşterilerimize hitap eden yeni bir paket
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Profesyoneller Paketi ile avukatlar, doktorlar, diş hekimleri,
eczacılar, mali müşavirler, mimarlar, gibi çeşitli meslek gruplarına mensup müşterilerimizin
kullanacakları tüketici kredilerine ve birikimleri için vadeli mevduatlarına “avantajlı ve uygun
faiz imkanları” sunarak mesleklerine duyduğumuz saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Yeni paketimiz ile ayrıca; bankacılık işlem ücretlerinden muafiyet, Burgan Bank uzman
portföy yöneticileri tarafından finansal danışmalık hizmetleri, özel yatırım ürünleri ve sigorta
imkanları ile güçlü destek veriyoruz.” dedi. Profesyoneller Paketi’nin avantajlarından
yararlanmak için Burgan Bank şubelerinden ya da www.burgan.com.tr internet adresinden,
0850 222 8 222 numaralı Burgan Bank çağrı merkezini arayarak, başvuru yapılabilir.
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