KIŞIYE ÖZEL KREDI REHBERI:
HANGİKREDİ NOTU
‘HANGIKREDI NOTU’ ILE KREDI KULLANICILARI, ÖDEME PERFORMANSLARINA
GÖRE OLUŞAN KREDI RISK DURUMLARINI, HANGI LIMITLERLE KREDI VE KREDI
KARTI ALABILECEKLERINI ÖĞRENEBILIYOR.
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006’da kurulan ve 2010’da Kariyer.net, Sigortam.
net, Arabam.com, Cimri, Emlakjet ve Neredekal
gibi alanında öncü teknoloji firmalarını bünyesinde
bulunduran iLab Holding ailesine katılan HangiKredi
müşterilerine yeni bir hizmet başlattı: HangiKredi Notu. Bu
hizmet ile birlikte birçok temel ve kritik soruya cevap verdiklerini söyleyen HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu yeni
hizmetlerinin detaylarını anlattı...
HangiKredi’de ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz?

HangiKredi Notu nedir, ne işe yarar?

Vizyonumuz müşterilerimizin finansal asistanı olmak.
Müşterilerimiz HangiKredi Notu ile kredi risk durumlarını, kişiye özel iyileştirme önerilerini, alabilecekleri
ek kredi ve kredi kartı limitlerini ve olası kredi ve kredi
kartı başvurularında banka bazlı olarak onaylanma
ihtimallerini tek bir rapor ile saniyeler içerisinde kolayca
öğrenebiliyor. 16 yıla yaklaşan tecrübemiz ve veri biliminin tüm olanaklarını kullanarak geliştirdiğimiz bu ürünle
sektörde ezberleri bozarak, tüketicilerin aklındaki “Bana
kredi ya da kredi kartı çıkar mı, hangi banka ne kadar
kredi verir, kredi notumu nasıl yükseltebilirim?” gibi
birçok temel ve kritik soruya cevap veriyoruz.
HangiKredi Notu tüketicilere karşılaştıkları sorunlarda
yardımcı olacak gibi görünüyor?

Kesinlikle. 15 milyona yakın ziyaret sayısı ile internette

HangiKredi CEO’su
Oray Durmazoğlu

kredi ürünü araştırması yapan
kullanıcıların %65’inin kullandığı
bir platformuz. Bu süreçlerde
yaşanan zorlukları çok iyi gözlemleyebiliyoruz. Kredi ya da kredi
kartı ihtiyacı olanlar bu süreçte
birden fazla bankaya başvuru
yapabiliyor, hatta bu durum kredi notlarını olumsuz da
etkileyebiliyor. HangiKredi Notu işte tam bu noktada
devreye giriyor. HangiKredi Notu ile geçmiş ödeme performanslarına göre oluşan kredi risk durumlarını, hangi
limitlerle kredi ve kredi kartı alabileceklerini ve banka
bazlı onaylanma ihtimallerini başvuru yapmadan öğrenebiliyorlar. HangiKredi Notu tüketicilere kredi ve kredi
kartı ihtiyaçları sürecinde önceden yol gösteren, veri bilimini kullanarak çalışan kişiye özel bir rehber diyebiliriz.
HangiKredi Notu’nu farklılaştıran bir diğer önemli özellik
ise tüketicilerin finansal durumlarını iyileştirmeleri adına
kendilerine özel çözüm önerileri sunmasıdır.
Son olarak neden HangiKredi Notu’nu kullanmalıyız?

HangiKredi Notu, bir durum özeti sunmaktan öteye
geçerek kişileri finansal durumlarına en uygun çözümlerle buluşturuyor. Aynı zamanda tüketicilerin finansal
sağlıklarını iyileştirmelerine de yardımcı oluyor.

ADVERTORIAL

20’den fazla banka ve finansal kuruluşun tekliflerini
karşılaştırarak, müşterilerimizin en avantajlı
ürünlere ulaşmalarını sağlıyoruz. İnternette
kredi araştırması yapan her 3 kişiden
2’sine hizmet veriyoruz. Güveni ve kolaylığı
birlikte sunduğumuz bu yolda vizyonumuz
müşterilerimizin finansal asistanı olmak.
Bu nedenle bankacılık ürünlerindeki
karşılaştırma ve başvuru hizmetlerimize ek
olarak hizmet portföyümüzü genişletiyoruz.
Son olarak HangiKredi Notu hizmetimizi
müşterilerimizin kullanımına sunduk.

