
Satışlarınızı artırmak için, Kredim var!
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Kredim, 
Şimdi Al, Sonra Öde
sistemidir.



Kredim, dünyada “Buy Now Pay Later” olarak 

bilinen “Şimdi Al Sonra Öde” modelinin, 

Türkiye’deki ilk ve tek örneği olan dijital kredi 

platformudur.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ertelemeden, en kolay 

ve en hızlı şekilde karşılamalarına imkan tanır. 

"30 gün sonra öde", "Maaşında öde" ve "Kredi 

kartı limitin düşmeden öde" seçeneklerinin yanı 

sıra, 36 aya varan taksitle geri ödeme avantajı 

sunar.

Kredim Nedir?
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Kredim ile Kimlere Ulaşabilirsiniz?
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MİLYON
Kredi Kartı
Olmayan Kişi
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Param
Müşterisi
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Kredi Kartı 
Müşterisi

Avukatlar, Hakimler, Savcılar, 
Adliye çalışanları, Mali 
Müşavirler ve geniş müşteri 
profiline sahip Param, 
müşterilerini Kredim ile 
tanıştırıyor. 

Yetersiz kredi kartı 
limiti ile ihtiyaçlarını 
karşılayamayan 
veliler için Kredim
var!

Kredim ile kredi kartı 
olmayan veliler bankaya 
ihtiyaç duymadan 
ödemelerini kolayca 
yapabilir.



Kredim Nerelerde Geçerlidir?

Online Okul 
ÖdemeleriKredim ile online okul ödemelerinizde hiçbir 
entegrasyona gerek kalmadan kredili satış 
yapabilirsiniz.

Okul Sayman / Vezne
Kredim ile okullarınızda fiziki POS ile kredili 
satış yapabilirsiniz. 
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Velilerinizin sahip olduğu alışveriş deneyimi 
değişmez.

Kredi kartı ile ödeme süreci kadar kolay 
olan Kredim, velilerinize esnek geri ödeme 
seçenekleri sunmanızı sağlar, satışlarınızı 
artırmanıza yardımcı olur.

Online veya Okul binanızda sanal POS
üzerinden Kredim ile anında kredili ödeme 
alabilirsiniz.

Velileriniz için değişmeyen 
alışveriş deneyimi, değişen 
kredi deneyimi!
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Velileriniz için Geri Ödeme Seçenekleri

Kredim ile yaptığınız satışlarda, 
Velileriniz geri ödemelerini;

%0 faizle 30 gün sonra,

%0 faizle maaş gününde,

kredi kartı limiti düşmeden,

36 aya kadar taksitle yapabilir.

Siz de ödemelerinizi ertesi gün 
alabilirsiniz!



Veli ve 
Okullarımız
için Avantajları
Nelerdir?



Veliler için Avantajlar

Kredim ile Velilere büyük fırsatlar

Kredim.com.tr üzerinden kişisel bilgileri ile hesap oluşturmaları 
yeterlidir. Bankaların uzun başvuru süreçlerine dahil olmazlar.

Atanan limit, Kredi Kartından bağımsızdır. Mevcut kredi 
kartlarında limit problemi yaşayan, mevcut kredi kartlarını okul 
ödemesinde kullanmak istemeyenler için alternatif bir ödeme 
kanalı açılır. Kredi Kartı limitlerini etkilemez.

30 gün sonra öde, 36 aya varan taksitlerle Öde gibi esnek geri 
ödeme seçenekleri ile bütçelerine uygun şekilde ödemeler 
yapabilirler.

Kredi geri ödemelerini ayrıca Kredi Kartı, ATM, Havale/EFT ve 
Anlaşmalı Ödeme Noktaları ile kolayca gerçekleştirebilirler.

Üyelik ve İşlem ücreti, aidat vb. ödemezler.
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Okullar için Avantajlar

Kredim ile Okullarımıza büyük avantajlar.

Entegrasyona ihtiyaç yoktur, hemen çalışmaya başlanabilir.

Ayrı bir mutabakat ve gün sonu işlemlerine ihtiyaç yoktur.

Kredim ile yapılan satış bedeli mevcut anlaşmalı olunan POS 
sistemi üzerinden işleme alınır.

Mevcut POS sistemindeki anlaşmalı debit kart vade / komisyon 
oranıdır.

Kredi kartı limiti dolu olan veya kart limitini bloke etmek 
istemeyen veliler için farklı bir kredi hattı imkanı sunarak 
tahsilatları kolaylaştırır.
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Tüm ürünlerin 14 gün içinde iade 
edilmesi durumunda kredi otomatik 

kapatılır.

Velilerin ek bir işlem yapmasına 
gerek kalmaz.

Kısmi iadeler, borçtan düşülerek 
yeni ödeme planı oluşturulur.

Kart işlemi iptal 
edilir.

İade Süreci Hızlı ve Kolay

Kısmi veya tam iade ile Kredim’le her şey velilerin istediği gibi. 
Banka kredilerindeki iade karmaşası yerine kartlı işlem 
kolaylığı.



Teşekkürler
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Kredim.com.tr

Kürşad Cumhur
Kursad.cumhur@param.com.tr
0532 216 12 64
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