
Odeabank Kredileri İle Vatan Bilgisayar’da 12 Taksit Fırsatı 

Vatan Bilgisayar’da taksit yasaklı sektörlerde 12 aya varan taksitlerle alışveriş fırsatı sizi 

bekliyor. Vatan Bilgisayar Odeabank ile anlaşarak müşterilerinin tüm elektronikli alet ve 

cep telefonu alışverişlerini tam 12 aya bölüyor. Üstelik kampanyadan yararlanmak için kredi 

kartına ihtiyacınız yok! Siz de sadece nüfus cüzdanınızı kullanarak son model cep 

telefonlarına 12 ay taksit yaptırmak istiyorsanız Odeabank Vatan Bilgisayar hakkında sizler 

için hazırladığımız yazımızın içeriğinden kampanyadan nasıl yararlanacağınızı öğrenebilirsiniz. 

Kampanyaya Başvuru İçin Neler Gerekmektedir? 

Cep telefonu alışverişlerini 12 ay taksitlendirmek isteyenler için Vatan Bilgisayar şubelerine 

giderek beğendikleri cep telefonu modelini satın almak istemelerinden başka herhangi bir şey 

gerekmemektedir. Odeabank aracılığıyla 12 taksit gerçekleştirmek istediğinizi belirtmeniz ile 

süreç başlayacak ve birkaç imzanız ile süreç tamamlanmış olacaktır.  

Odeabank Vatan Bilgisayar Kredisine Hangi Yollarla Başvurulmaktadır? 

Vatan Bilgisayar’dan satın alınacak cep telefonu modeli beğenildikten sonra; 

• Vatan Bilgisayar’da hazır bulunan Odeabank temsilcisi aracılığıyla, 

• 8444 numaralı Odeabank SMS Bankacılığı aracılığıyla 

Vatan Bilgisayar kredisine başvurularak 12 taksitli satın alma gerçekleştirilmektedir. 

Odeabank Temsilcisi Aracılığıyla Vatan Bilgisayar Kredisi Nasıl Kullanılır? 

Vatan Bilgisayarın pek çok şubesinde hazır halde Odeabank temsilcileri bulunmaktadır. Bu 

temsilciler taksitle alışveriş yapmak isteyen Vatan Bilgisayar müşterilerine ihtiyaçları olan 

kredi işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Vatan Bilgisayar’dan fiyatı fark etmeksizin 

satın alınacak cep telefonu modeli seçildikten sonra Odeabank temsilcisine kredi talebi iletilir. 

Odeabank temsilcisi kredi için imzalamanız gereken evrakları size sunarak imzalamanızı talep 

edecektir. Gerekli imzalamaları attıktan ve ödeme planını belirledikten sonra kredi 

başvurunuzu tamamlayarak cep telefonunuzu satın alabilirsiniz. 

Odeabank SMS Bankacılığı İle Vatan Bilgisayar Kredisine Nasıl Başvurulur? 

Müşterilerinin şubelere gelmeden bankacılık işlemlerini halletmesi için faaliyete geçirilen 8444 

numaralı Odeabank SMS Bankacılığı, Vatan Bilgisayar Odeabank’ın temsilcisi bulunmadığı 

durumlarda Vatan Bilgisayar kredisi başvurusu için kullanılabilmektedir. Vatan Bilgisayar 

kredisine başvuruda bulunmak için aralarında boşluk bırakarak; 

• VATAN, 

• TC Kimlik Numaranız, 

• Cep Telefonu Tutarı 

Yazılarak 8444’e kısa mesaj atılması sureti ile kredi başvurusu gerçekleştirilir. SMS 

gönderilmesi sonrasında Odeabank Müşteri Temsilcisi tarafından başvuru sahibi aranır ve 

kredi detayları netleştirilir. Kredi detayları netleştirilmesinin ardından Vatan Bilgisayar 

görevlileri aracılığıyla kredi işlemleri tamamlanarak taksitli cep telefonu satın alma işlemi 

tamamlanır. 
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Vatan Bilgisayar Kredisi Ödemeleri Nasıl Yapılır? 

Vatan Bilgisayar kredisi geri ödemeleri, Odeabank’ın kabul ettiği ödeme kanalları aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Kredi başvurusu sırasında belirtilen kredi taksiti ödeme günlerini 

geçirmeden; 

• Odeabank şubeleri, 

• Odeabank ATM’leri, 

• Odeabank Mobil Şube, 

• Odeabank İnternet Şubesi, 

• Akbank ATM’leri, 

• PTT Şubeleri, 

• Herhangi bir banka hesabından havale veya EFT göndererek 

Vatan Bilgisayar kredisi geri ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Taksitlendirme Sırasında Cep Telefonu Ücretine Fark Yansıtılır Mı? 

Odeabank’ın sunduğu Vatan Bilgisayar kredisi ile 12 taksitle satın aldığınız cep telefonlarının 

peşin fiyatları üzerine Vatan Bilgisayar tarafından herhangi bir fark yansıtılmamaktadır. Cep 

telefonu peşin fiyatı tutarı kadar kullandığınız kredi için sadece Odeabank’ın belirlediği yasal 

faiz oranları yansıtılmaktadır. Vatan Bilgisayar kredisi her ne kadar ihtiyaç kredisi olsa da faiz 

oranları oldukça düşüktür. Sadece 12 ay taksitlendirildiği için toplamda ödenecek tutar çok 

fazla değişmemektedir. 

Vatan Bilgisayar Kredisi Sadece Cep Telefonları İçin Mi Kullanılır? 

Odeabank’ın sunduğu Vatan Bilgisayar kredileri, Vatan Bilgisayar’da satışa sunulan tüm 

elektronik aletlerin satın alınmasında kullanılır. İster bilgisayar satın almak isteyin isterse 

televizyon, Odeabank Vatan Bilgisayar kredilerine başvurarak tüm alışverişlerinizi peşin 

fiyatına 12 ay taksitli olarak cüzi faiz oranları ile gerçekleştirebilirsiniz.  
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