




Hayatınızın her alanında yanınızda olacağımız güçlü 
ve uzun bir birlikteliğe inanıyoruz. Size özel hizmet 
ve avantajlarımızı Anadolubank Özel Bankacılık ile 
kişiselleştiriyoruz.

Anadolubank Özel Bankacılık’ın yenilikçi hizmetlerini 
bireysel ihtiyaçlarınızla uyumlu hale getirerek sizi 
merkeze alıyoruz.

Anadolubank World Elite Kredi Kartı

Siz değerli müşterimiz için özel olarak tasarlanan 
MasterCard'ın ayrıcalıklı kredi kartı "World Elite”, 
sade tasarımı ve size özel sunduğu saygın 
özellikleriyle yaşam tarzınıza ayak uydurur.

Anadolubank World Elite kredi kartınızın Lounge 
Key özelliği sayesinde; yurt içi ve yurt dışında 
anlaşmalı lounge’larda her sene 12 defa ve ayda
en fazla 2 defa olmak üzere, 1 misafiriniz ile lounge 
kapsamındaki hizmetlerden ücretsiz olarak 
yararlanabilirsiniz. Haklarınız dahilinde lounge 
girişinde kartınızdan çekilen tutar, ortalama 7 gün 
açık provizyon işlemlerinizde bekleyerek iptal 
olacaktır. Lounge key giriş haklarının aşılması 
durumunda kişi başı 32 USD ile ücretlendirme 
yapılacaktır. Lounge’a giriş yapmak için Lounge Key 
resepsiyonundaki yetkiliye Anadolubank World Elite 
kredi kartınızı göstermeniz yeterlidir. 

Lounge Key hizmeti kapsamında detaylı bilgi ve 
hizmetin geçerli olduğu lounge listesi için 
www.loungekey.com/anadolubankprivate 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Lounge Key hizmeti hakkında sıkça sorulan sorular için 
www.loungekey.com/anadolubankprivate/faq 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Anadolubank World Elite kredi kartı ile;
- Türkiye’nin her yerinde World sistemine dahil 
200.000’i aşkın World üye iş yerinde taksitli alışveriş 
olanağı,
- Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar yüksek nakit 
avans limiti,
- Ücretsiz asıl ve ek kart avantajı,
- Özel Bankacılık kredi kartının temassız ödeme 
özelliği sayesinde daha hızlı ve güvenli alışveriş imkanı 
sizi bekliyor.

Her alışverişinizde kazandığınız Worldpuanlar ile 
World sistemine dahil üye iş yerlerinde bedava 
alışveriş yapabilirsiniz. Yapılan her 10 TL alışverişiniz 
size 1 Anadolubank Worldpuan kazandırır. Her bir 
Worldpuan, 0,005 TL’ye eşittir.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.

&



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Allways Hızlı Geçiş’in güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)

SAW–Plaza Premium Lounge Hizmeti: 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 

(Abiye elbise, gelinlik, gelinlik etek, 
kep/cüppe, pelüşler, akrilik kaban, kaz tüyü 
mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.

Yatırım ve Mevduat ürünlerimiz hakkında
daha fazla bilgi almak için 
   www.anadolubank.com.tr   
adresini inceleyebilir,  
   0 850 222 55 50 no.lu 
Anadolubank Çağrı Merkezi’ni arayabilir veya 
Özel Bankacılık Hizmet Merkezimizi ziyaret 
edebilirsiniz.



adresten havalimanına ulaşım için özel şoförlü 
VIP transfer hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
İlk kullanımınızı ücretsiz, sonraki 
kullanımlarınızı ise %50 indirimli olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

(Rezervasyon iptallerinizi 12 saat 
öncesinden Back-Up Hizmet Hattı’na 
bildirmeniz gereklidir. Hizmette araç 
segmenti ve lokasyonlar değişkenlik 
gösterebilir. Adresten alımlarda bekleme 
süresi, rezervasyon saati itibarıyla azami 
15 dakikadır. Transfer kullanımı sırasında 
belirtilen iki nokta arasında farklı adreslere 
uğranmamaktadır. Avrasya Tüneli, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) ve ücretli 
otoban kullanımları ücret karşılığında 
sunulan bir hizmettir. Transfer 
rezervasyonunuzu yaparken veya hizmet 
alımı sırasında bu güzergahların 
kullanımını talep etmeniz halinde Hizmet 
Hattı yetkilisine bilgi verilmesi ve 
ödemenin Hizmet Hattı üzerinden 
yapılması gerekmektedir.)

Havalimanı Hızlı Geçiş Hizmeti:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
iç ve dış hatlarda bulunan “Allways Hızlı 
Geçiş” noktalarına giderek bu hizmetten 
ayda 2 kez olmak üzere yılda toplam
24 kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 

Özel Bankacılık Ayrıcalıklar Dünyası

www.anadolubank.com.tr üzerinden
detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz Özel Bankacılık 
fırsatları, siz değerli müşterimizi bekliyor! 

Anadolubank Mobil ya da İnternet Şubemize 
giriş yaptıktan sonra Fırsatlar Dünyası 
üzerinden alacağınız kod ile dilediğiniz 
ayrıcalıktan faydalanabilir;
0212 367 35 98 no.lu Back-Up Hizmet Hattı’nı 
arayarak detay bilgi alabilirsiniz.

VIP Havalimanı Transfer Hizmeti:
Transfer saatinizden en az 24 saat önce; 
bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ise 
72 saat önce Back-Up Hizmet Hattı’na 
rezervasyon yaptırarak İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir il sınırları; Bodrum’da ilçe 
yarımada sınırları içinde ve Dalaman’da Göcek, 
Fethiye (Merkez), Akyaka, Fethiye
Hilside & Likya World, Sarıgerme, Ortaca, 
Sarsala, Dalyan, Köyceğiz, İztuzu, Çalış Plajı, 
Gökova, Ovacık, Ölüdeniz, Marmaris Merkez, 
Hisarönü, İçmeler, Orhaniye, Marmaris Turunç, 
Yalancı Boğaz, Aksaz, Selimiye, Bozburun, 
Datça Aktur, Datça Merkez, Ekincik, 
Karacasöğüt, D–Otel Maris (Orhaniye) ve 
Bördübet ve Adana’da Çukurova, Seyhan, 
Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş 
bölgesinde havaalanından adrese veya 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
Plaza Premium Lounge’ın güncel kullanım 
kuralları çerçevesinde sağlanmaktadır.)
 
Adreste Kuru Temizleme Hizmeti:
Anlaşmalı olunan kuru temizleme firması 
aracılığı ile ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak eşyalarınız 
adresinizden teslim alınarak temizletilir ve 
adresinize teslim edilir. Özel talepleriniz 
doğrultusunda ev tekstil gruplarının ve giyim 
eşyalarının ıslak veya kuru yöntemler ile 
temizlenmesi için gerekli organizasyonlar 
gerçekleştirilir.

Hizmet kapsamında tek seferde 5 parça 
(Adet) ürün için kuru temizleme hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Kuru temizleme hizmeti, 
Back-Up Hizmet Hattı üzerinden yapılan 
taleplerde, adrese teslim olarak İstanbul il 
sınırında sunulur. Diğer iller için Ankara, İzmir, 
Adana, Denizli ve Kayseri il merkezlerinde 
bulunan anlaşmalı hizmet birimlerinin 
çalışma bölgelerinde, yine aynı kapsamda
tek seferde 5 parça (Adet) ürün vererek 
yararlanılabilir. Hizmet verilen iller, 
yıl içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

Bunun için Anadolubank Mobil ya da İnternet 
Şubemize giriş yaptıktan sonra Fırsatlar 
Dünyası üzerinden alacağınız kod ile 
Back-Up Hizmet Hattı’nı arayarak seyahat 
bilgilerinizi iletmeniz ve hızlı geçiş 
yapacağınız tarihi belirtmeniz gereklidir. 
Back-Up Hizmet Hattı tarafından cep 
telefonunuza SMS ile gönderilecek kod ile 
hizmetten yararlanabilirsiniz. 

(Seyahat esnasında yanınızdaki kişiler de
bu hizmetten yararlanmak isterse kullanım 
hakkınızdan düşer. Bu hizmetin kullanımı, 
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar 
ve Dış Hatlar Premium Lounge hizmetinden 
ayda 4 kez olmak üzere yılda toplam 48 kez 
ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hizmetten 
yararlanmak için Anadolubank Mobil’e ya da 
İnternet Şubemize giriş yaptıktan sonra 
Fırsatlar Dünyası üzerinden katılım şifresini 
alarak Back-Up Hizmet Hattı’nı aramanız ve 
seyahat bilgilerinizi ileterek Lounge 
kullanımı yapacağınız tarihi belirtmeniz 
yeterlidir. Back-Up Hizmet Hattı tarafından 
cep telefonunuza SMS ile gönderilecek kod 
ile hizmetten yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Fitwell Üyeliği:
Fırsatlar Dünyası üzerinden alacağınız kodu, 
Back-Up Hizmet Hattı yetkilisi ile paylaşarak
1 yıllık Fitwell Premium üyeliğinizi 
başlatabilir ve yılda 1 kez ücretsiz kullanım 
hakkından faydalanabilirsiniz. Kampanya, 
www.fitwell.com.tr adresindeki yıllık üyelik 
planı için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile 
birleştirilemez ve kazanılan hak 
devredilemez.

Yatırım & Mevduat Ürünleri
Yatırım ihtiyaçlarınıza ve birikimlerinize en 
uygun ürünler Anadolubank Özel 
Bankacılık’ta sizi bekliyor.

Anadolubank Özel Bankacılık ile 
yatırımlarınıza yön vererek birikimlerinizi 
değerlendirmek ve elde ettiğiniz kazançla 
planlarınızı gerçekleştirmek artık çok kolay.

Bankacılık ve finans ekosistemindeki 
dinamikleri uzman bakış açısıyla yakından 
takip eden Anadolubank Özel Bankacılık, 
müşteri odaklı yaklaşımıyla en iyi yatırım 
seçeneklerini sizinle buluşturuyor. 

Anadolubank Özel Bankacılık; hazine 
bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili 
menkul kıymetlerden tezgah üstü piyasada 
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mont, palto, yelek, kayak montu, kayak 
takımı, smokin, nubuk ürünler, güderi 
ürünler, napa ürünler, saten/ipek kumaş 
özelliği olan ürünler, özel işlem gerektiren 
ürünler ve her türlü süet, deri tekstil 
ürünleri ev tekstil ve halı yıkama 
temizlemeleri hizmet kapsamında değildir.)

Online Yoga/Pilates Dersi:
Lolita's Legacy ve Aknet Akademi sertifikalı 
eğitmenler tarafından online olarak yoga 
veya pilates derslerinizi Zoom uygulaması 
üzerinden ayda 1 kez olmak üzere yılda 
toplam 12 kez ücretsiz olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. Online yoga veya 
pilates dersinden faydalanmak için Back-Up 
Hizmet Hattı üzerinden randevu 
organizasyonunu sağlamanız yeterlidir. 
Online yoga ve pilates dersleri, bayram tatili 
ve resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 
hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında 
gerçekleşirken hafta sonu ise 12.00–16.00 
saatleri arasında belirlenen randevu 
zamanında Zoom üzerinden
30 dakika süre ile verilecektir. Hamilelere 
özel olarak da online yoga ve pilates dersi 
sunulmaktadır. 

türev ürünlerin alım satımı, Eurobond 
işlemleri ve gün içi döviz alım satım ve parite 
işlemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede 
hizmet sunar. Bunu yaparken risk profiliniz 
ve fırsatlardan yararlanma isteğinize uygun 
seçimler önerir.

Anadolubank Özel Bankacılık ile TL ya da döviz 
birikimleriniz, dilediğiniz vadede güvenle 
değerlenir. Birikimlerinize değer katmak 
istiyorsanız, Anadolubank Özel Bankacılık’ın 
size sunacağı avantajlı mevduat faiz oranları 
ile en uygun mevduat ürününü seçerek 
kazanmaya bugünden başlayabilirsiniz.




