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ING TÜRKİYE VE HEPSİBURADA İŞ BİRLİĞİ İLE SATICILARA
ING’DEN ÖZEL AVANTAJLAR
ING Türkiye, Hepsiburada ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Hepsipartner İş
Ortağım platformuna dahil olan satıcılara ekstra avantajlar sunuyor. ING KOBİ Dijital
dünyası ile Hepsiburada satıcıları ING’nin dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu
ürünlerinden yararlanarak zahmetsiz bir bankacılık deneyimi ile ticarette güçleniyor.
Hepsipartner İş Ortağım platformuna üye şahıs işletmeleri iş yerlerinden ayrılmadan
dijital kanallar üzerinden zahmetsizce ING müşterisi olabiliyor. ING KOBİ Anında Kredi ile
nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 dijitalden kolay bir şekilde kredi başvurusunda
bulunabiliyor ve 60 aya varan vade seçeneği ile özel oranlı kredi avantajına anında
ulaşabiliyor. Vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlayan KOBİ e-Turuncu
Hesap’ı ilk kez açan Hepsiburada satıcılarına özel Hoş Geldin Faizi avantajı da
sunuluyor. İşletmeler, KOBİ POS Ekstra ile yüzde 0,79 ertesi gün tek çekim üye iş yeri
fırsatından da faydalanabiliyor.

Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile müşterilerine kalıpların dışında hayatın içinde
çözümler sunan ING Türkiye ve Hepsiburada, satıcılara özel ayrıcalıklı avantajlar dünyası sunan
Hepsipartner İş Ortağım platformu kapsamında iş birliği gerçekleştirdi. Bu doğrultuda ING, Hepsipartner
İş Ortağım platformunda yer alan satıcılara, işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini
geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla özel ekstra avantajlar sunuyor. ING KOBİ Dijital dünyası ile
Hepsiburada satıcıları ING’nin tamamen dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerinden
yararlanarak zahmetsiz bir bankacılık deneyimi ile ticarette güçleniyor. Ayrıca işletmeler, iş yerlerinden
ayrılmadan ve şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden uzaktan ING müşterisi olarak zamandan
tasarruf sağlayabiliyor ve anında ING fırsatlarından yararlanabiliyor.
ING KOBİ Anında Kredi ile 60 aya varan vade seçeneğiyle avantajlı faiz oranları sunuluyor.
ING, Hepsiburada satıcılarına özel birçok farklı avantaj sunuyor. Satıcılar, ING KOBİ Anında Kredi ile nakit
ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat, evrak teslimi için şubeye gitmeden, ING Mobil'den veya
Internet Bankacılığından kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor ve 60 aya varan vade
seçeneği ile özel oranlı KOBİ Anında Kredi kullanma avantajından yararlanabiliyor. Aynı zamanda, vade
derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlayan KOBİ e-Turuncu Hesap’ı ilk kez açan Hepsiburada

satıcılarına özel Hoş Geldin Faizi avantajı da sunuluyor. İlk kez KOBİ e-Turuncu Hesap açan şahıs
işletmeleri, 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizi ve sonrasında da Ekstralı Faiz oranları ile daha fazla
kazanabiliyor. Hepsiburada satıcıları ayrıca şubeye gitmeden ve işlerinin başından ayrılmadan, İnternet
Bankacılığı ve ING Mobil uygulaması üzerinden KOBİ e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi
başvurusunda bulunarak dijital kanallar üzerinden 7/24 ING müşterisi olabiliyor.
KOBİ POS Ekstra ile işletmelere özel yüzde 0,79 ertesi gün tek çekim üye iş yeri fırsatı sunuluyor.
Hepsiburada satıcıları ayrıca 3 ay boyunca koşulsuz olarak KOBİ POS Ekstra’nın avantajlarından
yararlanarak, POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti olmadan aylık 50.000 TL ciroya kadar
yüzde 0,79 ertesi gün tek çekim üye iş yeri ücretinden faydalanıyor. 3 ay sonunda POS Ekstra’nın
avantajlarından yararlanmaya devam etmek isteyen şahıs firmalarının ING Business Banka Kartları ile
3 bin TL aylık harcama yapmaları yeterli oluyor.
Öcal Ağar: Zahmetsiz bankacılık anlayışımızla inovatif çözümler geliştirerek pazarı dönüştürmeye
devam ediyoruz.
Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel
Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Dijitalleşmede öncü bankalardan biri olan ING olarak, zahmetsiz
bankacılık anlayışımız doğrultusunda, inovatif ürün ve hizmetler geliştirerek pazarı dönüştürmeye
devam ediyoruz. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımızla müşterilerimize kalıpların
dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahiplerine sadece dijital
kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz. Ayrıca,
şahıs işletmelerine işlerinin başından ayrılmadan uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma
imkanı sunuyoruz. Dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerimizle müşterilerimizi desteklemeyi
ve finansal kaynaklara erişimlerine katkı sağlamayı ülke ekonomisinin gelişimi açısından oldukça
önemli buluyoruz. Bu kapsamda, Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirmekten ve Hepsiburada
satıcılarına özel avantajlar sunarak işlerini geleceğe taşımalarına katkı sağlamaktan dolayı ayrıca
mutluyuz. İşletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve finansal olarak onların yanında olmak
için çalışmaya ve yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”
dedi.
Murat Büyümez: Paydaşlarımıza desteğe, onlarla büyümeye devam ediyoruz.
ING Türkiye ile yeni iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Hepsiburada CCO’su
Murat Büyümez de konuya ilişkin şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bu yana başta kadın
girişimcilerimiz olmak üzere tüm Hepsiburada paydaşlarına verdiğimiz desteklere, ING gibi güçlü bir
bankayı daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. KOBİ’lerle, tüm paydaşlarımızla birlikte
büyüme hedefinde taviz vermeden yürüyen Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, içinden geçtiğimiz bu
zorlu dönemin paydaşlarımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara destek olmak için
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, paydaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıp
verimlilik ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olduğumuz Hepsipartner İş Ortağım platformumuz,
ING’nin sunduğu son derece uygun yeni avantajlarla daha da güçlendi. Hepsiburada olarak, bugüne
kadar hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi,
paydaşlarımıza her alanda destek vermeyi sürdürdük. Bu desteğin son halkası olan ING ile iş birliğimiz
de bu dönemde paydaşlarımız üzerindeki finansal baskıları en aza indirmeyi, onlara nefes aldırmayı

amaçlıyor. Hepsiburada olarak, önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek, yeni iş
birlikleri ile paydaşlarımıza destek olmayı, güçlerine güç katmayı, onlarla birlikte büyümeyi
sürdüreceğiz.”

ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren ING, Türkiye'nin
lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay
ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az,
hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING,
bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya
yönelik çalışmalar da gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları
destekliyor. ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için Teknoloji Akademisi
projelerini yürütüyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans 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 temeline 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 olmalarını sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 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
ve MSCI tarafından yapılan sektör kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List” derecelendirmesinde lider
konumda yer alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, Ocak
2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) puan aldı.

