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ING’DEN EMEKLİLERE 900 TL’YE ULAŞAN 

ÇİFT KAT PROMOSYON FIRSATI 
  

ING Türkiye, maaşını ING’ye taşıyan emeklilere sunduğu 450 TL nakit promosyon 

fırsatını, çifte katlayarak 900 TL’ye kadar yükseltti. Yaz dönemine özel kampanya 

kapsamında, emekli maaşını ING’den almayı taahhüt ederek 450 TL nakit ödeme 

kazanan emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL, bir emekli 

arkadaşını ING’ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 TL ek nakit promosyon 

kazanabilecek. Çift kat promosyon kampanyası 30 Ağustos’a kadar geçerli olacak. 

ING’li emeklilere tüm banka ATM’lerinden yapılacak para çekme işlemlerinin adet 

sınırı olmaksızın ücretsiz olduğunu vurgulayan ING Türkiye Bireysel Bankacılık 

Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak 

için tüm emeklilerimizi bekliyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen 

emeklilerimizin nüfus cüzdanları ile şubemize gelmeleri ya da e-devletten banka 

seçimini yapmaları yeterli” dedi. 

   
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle 

faaliyet gösteren ING Türkiye, emekliler için çok avantajlı bir promosyon kampanyası başlattı. 

Yaz dönemine özel sunulan bu kampanya kapsamında emekli maaşını ING’ye taşıyan 

müşterilere sunulan nakit promosyon miktarı ikiye katlanarak 900 TL’ye kadar çıkıyor. 

Kampanya, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den almayı taahhüt eden ING müşterisi 

emekliler için geçerli olacak. Bu kapsamda 450 TL nakit promosyon kazanan emekliler buna 

ek olarak 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL daha kazanıyor. ING’li emekli müşteriler, 

bir emekli arkadaşlarını ING’li yaparsa ayrıca ek 150 TL nakit promosyon daha elde ediyor. 

ING’li emeklilerin getirdikleri yeni emekli müşterilerin 3 yıl boyunca her ay emekli maaşlarını 

ING’den almayı taahhüt ettikleri kampanya kapsamında en fazla 5 emekli yönlendirmesi 

yapılabiliyor. Nakit hediye, yönlendirilen emekli müşterinin ilk maaşının ödemesini takip eden 

ayın ilk haftasında ödeniyor. Ek olarak ING Mobil kullanmaya başlayan dijital emekliler artı 50 

TL nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING’li emekliler tüm banka ATM’lerinden yapılacak 

para çekme işlemlerini adet sınırı olmaksızın ücretsiz yapabiliyor. 

  

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: “Bu fırsattan 

yararlanmaları için emeklilerimizi bekliyoruz” 

  

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, çalışanlarının ve 

müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini 

vurgulayarak, bu anlayışla emekliler için tasarlanan kampanyanın avantajlı ve rekabetçi 

şartlarına dikkat çekti. Gökgöz, “ING Türkiye olarak emeklilerimize çift kat promosyon fırsatı 

sunuyoruz. Kampanya 30 Ağustos’a kadar geçerli. Bu fırsattan yararlanmaları için tüm 

emeklilerimizi bekliyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerimizin nüfus 



cüzdanları ile şubemize gelmeleri ya da e-devletten banka seçimi yapmaları yeterli” diye 

konuştu. 

ING Türkiye Hakkında: 

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 üyesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve 

temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. Türkiye’de yaklaşık 260 şubesi 

ile hizmet veren ING’nin bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık 

yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf bankası olma konumlandırması 

paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi itibarıyla Türkiye’de ilkokul 

öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu Damla’ sosyal sorumluluk 

programını yürütmektedir. Program 7 ilde, 310 okulda, 35.800 öğrenciye ulaşmıştır. Diğer yandan, yeni dönem dijital 

bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING, bankacılık modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı 

finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona 

dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır. 

ING Grubu Hakkında: 

ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank AŞ şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir 

finansal hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı 

amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 

ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS),  Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING 

US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, 

Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında  “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup hisseleri 

FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri 

arasındadır. 

 

Bilgi için: İnsula İletişim / Rukiye Tekdemir / 0549 667 1004 / rukiyetekdemir@insulailetisim.com 

                 İnsula İletişim / Merve Duysak / 0549 667 1002 / merveduysak@insulailetisim.com  

 

mailto:rukiyetekdemir@insulailetisim.com
mailto:merveduysak@insulailetisim.com

