Basın Bülteni
İletişim ve Marka Deneyimi Grubu
İstanbul, 17 Ocak 2020

ING TÜRKİYE KONUT KREDİSİ FAİZİNİ %0.94 İLE ÇOK
AVANTAJLI SEVİYEYE İNDİRDİ
ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94’e
indirdi. Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı
ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak
müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING
Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz
oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece
ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle
faaliyet gösteren ING Türkiye, konut kredisi faizlerini 120 aya kadar olan tüm
vadelerde yüzde 0.94’e indirdi. Faiz indirimi sayesinde ING Türkiye müşterileri çok
avantajlı koşullarla konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. ING Türkiye’nin
kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın
tüm konutlar için geçerli olacak.
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: “Faiz indirimi
ile ekonomiye destek veriyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz”
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz; konut
kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve
böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, sözlerine
şöyle devam etti: “ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde
olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla
konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING
Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve
ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
Editöre Not:
Daha fazla bilgi için lütfen ing.com.tr adresini ziyaret edin.

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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