Priority @ TEB
TurkIJE

Maak kennis met TEB
Wie zijn we en wat doen we?
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. of kortweg TEB kan bogen op 85 jaar ervaring en een sterke bedrijfscultuur die versterkt
werd door de joint venture met BNP Paribas. Graag helpen we u met onze uitgebreide waaier aan producten, diensten en ons ruime kantorennet om aan al uw bancaire behoeften tegemoet te komen. We streven ernaar u deskundig advies te geven dat afgestemd is op uw voorkeuren en verwachtingen.
Voorgeschiedenis:
TEB werd oorspronkelijk opgericht in 1927 onder de naam Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. De bank werd in 1982 overgenomen door Çolakoğlu Group en herdoopt tot Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Op 10 februari 2005 werd de controle
over een belang van 50% in TEB Mali Yatırımlar A.Ş., de voornaamste aandeelhouder van TEB, overgedragen aan
BNP Paribas. Hierdoor verwierf BNP Paribas een indirect belang van 42,125% in TEB.
Van de aandelen van TEB staat 15,63% genoteerd op de Istanbul Stock Exchange National Market onder de ticker
TEBNK, en dit sinds 31 december 2010. TEB-aandelen zijn ook genoteerd op de markt voor aandelencertificaten
van de London Stock Exchange. Actuele informatie over de aandeelhoudersstructuur van TEB en TEB-aandelen is te
vinden op de website van de bank: www.teb.com.tr.
Kerncijfers:
[[ 10.000 medewerkers;
[[ ongeveer 550 kantoren en 1.000 ATM’s;
[[ 3,5 miljoen particuliere klanten.
Voordelen voor BNP Paribas Priority-klanten
[[ callcenterdienstverlening 7 dagen per week, 24 uur per dag in het Engels
[[ Engelstalige website
[[ ruime waaier aan producten en diensten

10-2012 - 18476

Hoe een rekening openen bij TEB?
Contact opnemen met TEB
Gelieve volgende stappen te volgen:
[[ Contacteer het TEB Star Contact Center op het telefoonnummer 00 90 444 0 766. Dit nummer is gereserveerd voor
BNP Paribas Priority. U kunt het Engelstalige TEB Star Contact Center elke dag bereiken tussen 9 uur en middernacht,
lokale tijd (in Istanbul is het 1 uur later dan in België).
[[ Uw contact in het Star Contact Center heeft de volgende informatie nodig om een afspraak met een relatiebeheerder te kunnen
vastleggen:
[[ uw naam en voornaam;
[[ het telefoonnummer en het e-mailadres waarop u gecontacteerd wilt worden;
[[ de datum waarop u in Turkije aankomt;
[[ uw bestemming in Turkijke (stad);
[[ de geplande duur van uw verblijf in Turkije;
[[ welke bankdiensten u nodig hebt.
[[ Maak een afspraak met de relatiebeheerder, die zal u zo snel mogelijk terugbellen.
Voor een lijst met alle kantoren en telefoonnummers waar Engelstalige relatiebeheerders beschikbaar zijn, kunt u ook surfen naar
www.tebyildiz.com/en/iletisim.html
Lijst van documenten die u nodig zult hebben
Kort verblijf (minder dan zes maanden, zonder werkvergunning)
[[ Om een rekening te openen, moet u een fiscaal identificatienummer (VKN) hebben. U kunt een fiscaal identificatienummer aanvragen bij de belastingadministratie.
Vereiste documenten voor het aanvragen van een fiscaal identificatienummer (VKN)
[[ Paspoort
Verblijf van meer dan zes maanden (zonder werkvergunning)
[[ Indien u van plan bent meer dan zes maanden in Turkije te blijven, moet u een buitenlands identiteitsnummer
aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken van het district waar u zult verblijven. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de bevoegde instanties.
Vereiste documenten voor het openen van een rekening bij TEB:
[[ paspoort;
[[ fiscaal identificatienummer of identiteitsnummer voor buitenlanders;
[[ lidmaatschapskaart, Priority-debetkaart of erkenningsbrief om te profiteren van de exclusieve voordelen
als BNP Paribas Priority-klant.

Websites
Surf naar de website van TEB voor Priority Banking-klanten:
http://www.teb.com.tr/eng/content_includes/AboutTEBStarBanking.aspx				
Surf naar de website van TEB:
http://www.teb.com.tr/eng/Main/HaritaExpatBanking.aspx
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