Basın Bülteni
İletişim ve Marka Deneyimi Grubu
İstanbul, 12 Eylül 2019

TURUNCU EKSTRA’LILAR NAKİT İADE KAZANIP
İHTİYAÇ KREDİSİNDE DAHA DÜŞÜK TAKSİT ÖDÜYOR
ING Türkiye’nin hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra,
ihtiyaç kredisinde yeni bir uygulama ile ING müşterilerinin ödediği kredi
taksitlerini düşürüyor. Bu sayede ING ihtiyaç kredisinde Turuncu Ekstra’lılara faiz
%1.39 olarak yansıyor. Uygulamayla yeni ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler,
Turuncu Ekstra programı ile aylık harcamalarının en az 750 TL’sini Turuncu
Ekstra banka kartından yaptıklarında, bir sonraki ay nakit iade kazanıyor. Nakit
iadesinin söz konusu ayın ihtiyaç kredisi taksitini düşürerek o ay daha düşük faiz
yansımasını sağladığını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür
Yardımcısı Alper Gökgöz, bunun finans sektöründe bir ilk olduğunu belirtti. Gökgöz,
“Turuncu Ekstra ile müşterilerimize inovatif ve çok avantajlı hizmet ve çözümler
sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve
zahmetsiz
hizmet
sunmak
hedefiyle
faaliyet
gösteren
ING
Türkiye,
Turuncu Ekstra programı kapsamında ihtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bir
uygulamayı hayata geçirdi. Turuncu Ekstra müşterileri yeni uygulama kapsamında
ihtiyaç kredisi kullandıklarında, aylık harcamalarının en az 750 TL’sini Turuncu
Ekstra banka kartından yaparlarsa, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanıyorlar.
Böylece kullandıkları ihtiyaç kredisi taksitlerine, ilgili ay sözleşmesindeki faiz oranından
daha düşük faiz yansıyor. Bu sayede ING ihtiyaç kredisinde Turuncu Ekstra’lılara faiz oranı
%1.39 olarak yansıyor. Turuncu Ekstra programının herhangi bir ücreti bulunmuyor.
Turuncu Ekstra’lılar harcama yapmadıkları takdirde ihtiyaç kredisi taksitini
sözleşmelerindeki faiz ile öderken, ilgili ayda belirlenen tutarda harcama yaptıklarında
aldıkları nakit iade ile kredi taksitleri düştüğü için Turuncu Ekstra’lılara o ay daha düşük
faiz yansımış oluyor.
ING Türkiye’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu
Ekstra, müşterilere pek çok farklı avantaj da sağlıyor. ING banka kartı ile yapılacak
alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirilecek fatura ödemeleriyle aylık minimum
750 TL'ye ulaşan müşteriler, bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında yüzde
2 ek faiz kazanıyor, ayda 3 defa diğer banka ATM'lerinden masrafsız para çekebiliyor ve
yatırabiliyor. Üstelik ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde
masraf ödemiyor. Turuncu Ekstra programına ING Mobil, internet şubesi ve ParaMara
uygulaması üzerinden, en yakın ING Türkiye şubesinden veya çağrı merkezinden katılmak
mümkün.

Alper Gökgöz: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak inovatif uygulamalar
geliştiriyoruz”
Turuncu Ekstra kapsamında ihtiyaç kredisinde nakit iade avantajı ile düşük faiz
yansımasının finans sektöründe ilk kez hayata geçtiğini ifade eden ING Türkiye Bireysel
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Turuncu Ekstra’da odağımız
tamamen müşteri istek ve beklentileri. Müşterilerimize yepyeni avantajlar sağlamak için
inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyor, sektörde ilk olan uygulamaları hayata geçiriyoruz”
dedi. Turuncu Ekstra ile müşterilere yeni ve çok avantajlı hizmet ve çözümler sunmaya
devam edeceklerinin altını çizen Gökgöz, “Turuncu Ekstra ile sunduğumuz birikimlere ek
faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri, indirimler ve nakit iade avantajı ile hem müşterilerimizin
kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz”
değerlendirmesinde bulundu.
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
- WEPs imzacısıdır. Türkiye’de yaklaşık 220 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.
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