
Maaş anlaşmalı müşterilerimize özel
ayrıcalıklar İş Bankası’nda!

Maaş Anlaşması Ayrıcalıkları

Hayatın her anında ihtiyaç duyulacak ürün ve hizmetlerin yanı sıra yalnızca
maaş anlaşmalı müşterilerimize özel kolaylık ve ayrıcalıklar da İş Bankası’nda!

KREDi KARTLARI
İş Bankası kredi kartları... Biri mutlaka sizin için!
İş Bankası kredi kartı sahibi olarak harcamalarınızla hemen MaxiPuan kazanmaya 
başlayabilir, kazandığınız MaxiPuanları alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Market, e-ticaret, giyim kampanyalarından bolca MaxiPuan kazanırken; yeme-içme, 
spor, sanat gibi hayata dair birçok alanda size özel ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.

EK HESAP
Cüzdanınızı anında dolduran yedek güç!
“Ek Hesap” sayesinde vadesiz TL hesabınızda yeterli tutar olmasa da para çekebilir; 
havale, EFT, otomatik ödeme gibi işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
 
Ek Hesap, ihtiyacınız olduğunda otomatik olarak devreye girer. Böylece kira, taksit ve  
fatura gibi düzenli ödemelerinizi aksatmamış olursunuz.
 
Ek Hesabınızdan kullandığınız tutarı geri ödemek  için şubeye gitmeniz de gerekmez. 
Kullandığınız tutar, vadesiz TL hesabınıza para yatırıldığında otomatik olarak alınır ve 
bu tutar için sadece kullandığınız gün kadar faiz ödersiniz. Limitinizi kullanmazsanız 
herhangi bir faiz veya ücret ödemezsiniz.

Dilerseniz Ek Hesap limitiniz dahilinde Taksitli Ek Hesap hizmetinden de 
yararlanabilir, ödemelerinizi 12 aya varan vadelerle kolayca yapabilirsiniz.

MAXIMUM MOBiL
Maximum Mobil ile kartınızla ilgili tüm işlemler 
cebinizde!
Maximum Mobil uygulaması ile her türlü kart işleminizi gerçekleştirebilir, 
kampanyalara katılabilir, sinema bileti alımından yemek siparişine, araçtan inmeden 
akaryakıt alımından İstanbulkart yüklemesine, online etkinlik rezervasyonlarından 
uçak bileti alımına bir çok işleminizi telefonunuzdan kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Maximum Mobil’i
indirmek için:



İşCep’i
indirmek için:

iŞCEP
İşCep’i indirin, işinizi cepte bitirin!
Telefonunuza yükleyeceğiniz İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması İşCep ile 
hesap bilgilerinize kolayca ulaşabilir, avantajlı fiyat ve oranlarla işlemlerinizi hızlı, 
güvenli ve kolayca  gerçekleştirebilir, anında Ek Hesap açtırabilir, kredi 
kullanabilirsiniz. 

Kredi kartı, fatura ödeme, para aktarma işlemleri ve daha fazlasını dilediğiniz yerden 
gerçekleştirmenin rahatlığını yaşarsınız. 

İş Bankası maaş müşterisi olarak; size özel havale ve EFT ayrıcalıklarından 
yararlanabilirsiniz.*

İşCep ve İnternet Şubesi’nin yanı sıra yaygın Bankamatikler de 7 gün 24 saat 
hizmetinizde.

* Cebe havale, şans oyunları için gönderilen tutarlar ve KKTC'yeyapılan havaleler dahil değildir.

KAZANDIRAN HESAP
Bir bir birikir, İş Bankası'nda değerlenir.
İş Bankası’nda birikim yapmak da çok kolay. Hemen İşCep’ten vadeli hesap açarak 
birikimlerinizi cazip faiz oranlarıyla değerlendirebilirsiniz. 

Ayrıca Maksimum Vadeli Hesap açtırarak hem birikimlerinizin sürekli değer 
kazanmasını hem de tüm talimatlı ödemelerinizin zamanında yapılmasını 
sağlayabilirsiniz. İşCep veya İnternet Şube aracılığı ile Günlük Kazandıran Hesap 
açarak dilediğiniz an para yatırıp dilediğiniz an para çekebilir; birikimlerinizin gecelik 
her gün değer kazanmasını sağlayabilirsiniz.

KREDiLER
İhtiyacınız olduğunda, İş Bankası yanınızda!
Yeni bir ev, güzel bir tatil ya da çocuğunuzun  eğitim masrafları. İsteğiniz ne olursa 
olsun maaş müşterilerine özel avantajlı faiz oranlarıyla  krediniz İş Bankası’nda!

YATIRIM FONLARI
Birikimleriniz İş Portföy Yatırım Fonları ile değerlenir.
Birikimlerinizi İş Portföy’ün profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen 
yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz.

BiREYSEL EMEKLiLiK
İş Bankası ile daima güvendesiniz.
Tüm İş Bankası Şubelerinden açtırabileceğiniz Anadolu Hayat Emeklilik Bireysel 
Emeklilik Hesabı ile yarınlarınız için şimdiden yatırım yapmaya başlayarak, bugün 
sahip olduğunuz hayat standardınızı emekliliğinizde de koruyabilirsiniz.

Ayr›nt›l› bilgi: isbank.com.tr | 0850 724 0 724 | Şubelerimiz

turkiyeisbankasiisbankasi



KASKO SİGORTASI
Aracınız bizim için çok değerli!
Kasko Sigortası ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir 
arada sahip olabilirsiniz.

SAĞLIK SİGORTASI
Sağlığınız bizim için çok değerli!
İş Bankası’nın sunduğu farklı Sağlık Sigortası Paketleriyle acil sağlık sorunlarına 
önceden hazırlıklı olabilir ve oluşabilecek sağlık giderlerini teminat altına alabilirsiniz.

SEVDİKLERİM İÇİN HAYAT SİGORTASI
Sevdikleriniz bizim için çok değerli!
Hayatın getireceği risklere karşı sevdiklerinizin her zaman güvende olmasını ve şu an 
sahip oldukları yaşam standartlarını siz yanlarında olamasanız da korumalarını 
sağlamak için ilk adımı hemen atabilir ve  Sevdiklerim İçin Hayat Sigortası 
yaptırabilirsiniz.

KONUT SİGORTASI
Eviniz bizim için çok değerli!
Konut Sigortası ile eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su 
baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alabilirsiniz.

ÇOCUĞUM İÇİN YATIRIM SİGORTASI
Çocuklarınız bizim için çok değerli!
Çocuğum İçin Yatırım Sigortası ile düzenli yatırımlarınızı değerlendirirken aynı 
zamanda  size sunduğu yaşam teminatıyla çocuğunuzun geleceğini finansal açıdan 
güvenceye alabilirsiniz. 

GÜVENLİ GELECEK SİGORTASI
Geleceğiniz bizim için çok değerli!
Güvenli Gelecek Sigortası ile hayatın getirebileceği beklenmedik durumlarda bile 
çocuklarınızın eğitimini güvence altına alarak devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Ayr›nt›l› bilgi: isbank.com.tr | 0850 724 0 724 | Şubelerimiz

turkiyeisbankasiisbankasi

Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
Şube Adı:
İsim:
Telefon:

Türkiye İş Bankası, maaşını 
İş Bankası'ndan alan müşterilerine 
sunmakta olduğu ayrıcalıklarda ve 
uygulama koşullarında değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.


