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TURUNCU EKSTRA’LILAR NAKİT İADEYLE İHTİYAÇ KREDİSİNDE DAHA
DÜŞÜK TAKSİT ÖDÜYOR

TURUNCU EKSTRA AVANTAJLI KREDİ
KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ
ORANI %0,99 OLARAK YANSIYOR
ING Türkiye, Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile pandemi döneminde
nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek sağlamayı hedefliyor. Turuncu Ekstra
programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile ING müşterileri nakit iade
kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödüyor. Turuncu Ekstra programına
dahil olan ve fatura, market alışverişi gibi aylık harcamalarının en az 1.000 TL’sini
banka kartlarından yapan ING'lilere, ihtiyaç kredisinde faiz oranları nakit iadeyle
5.000 TL'ye kadar yüzde 0,99 ve 5.001 TL ile 20.000 TL arasında ise yüzde 1,39
olarak yansıyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan
Kırmızı, “Kampanyamız ile pandemi döneminde artan nakit ihtiyaçları karşısında
müşterilerimizin yanında olmayı amaçladık. Turuncu Ekstra ile müşterilerimizi
ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle
faaliyet gösteren ve “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle
ilerleyen ING Türkiye, Turuncu Ekstra Avantajlı kredi kampanyası ile müşterilerine
kredi faiz oranı ne olursa olsun Turuncu Ekstra programı kapsamında nakit iadeyle
faydalanabilecekleri özel faiz oranları sunuyor.
Turuncu Ekstra programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile Turuncu
Ekstralı’lar nakit iade kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödeyebiliyor.
İhtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bu uygulama ile ING müşterileri ihtiyaç kredisi
kullandıklarında, fatura, market alışverişi gibi aylık harcamalarının en az 1.000 TL’sini

banka kartından yaptıkları takdirde, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade
kazanıyorlar. Böylece kullandıkları ihtiyaç kredisi taksitlerine, ilgili ay sözleşmesindeki
faiz oranından daha düşük olarak yansıyor. Nisan ayı boyunca devam edecek olan
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile Turuncu Ekstra programına dahil olan
ve ihtiyaç kredisi kullanan ING müşterileri banka kartlarından aylık 1.000 TL harcama
yapmaları durumunda bir sonraki ay nakit iadelerinde 5.000 TL'ye kadar yüzde 0,99,
5.001 TL ile 20.000 TL arasında ise yüzde 1,39 yansıyan avantajlı faiz oranlarından
yararlanabilecek.
Ozan Kırmızı: Müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz
ING Türkiye’nin sunduğu avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerini desteklemeye
devam ettiğini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan
Kırmızı, “ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza
indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için
cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir
deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik
olarak da onları desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu
Turuncu Ekstra programımız ile müşterilerimize kredi ödemelerinde nakit iade imkanı
sağlıyoruz. Bu kapsamda pandemi döneminde artan nakit ihtiyaçları karşısında
müşterilerimizin yanında olmayı amaçlayarak avantajlı yansıyan faiz oranları içeren
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyasını geliştirdik. Turuncu Ekstra programımız
ile sunduğumuz avantajlarla müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeye devam
edeceğiz” dedi.
Nisan ayı boyunca devam edecek olan Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi
kampanyasından hem mevcut hem de programa ilk kez katılacak ING müşterileri
yararlanabiliyor.
Turuncu
Ekstra
Avantajlı
Kredi
hakkında
ayrıntılı
bilgiye www.ing.com.tr'den ulaşılabilir.

ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla
gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski
Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini
destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk
programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da
gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham
veren kadınları destekliyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu,
TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu
ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının
Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.

ING Grubu Hakkında:
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini
ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını
sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri
sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda
(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING,
Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX,
Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor.
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