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ING MOBİL’DEN İSTANBULKART’A BAKİYE YÜKLEME KOLAYLIĞI
Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler
geliştiren ING Türkiye, Belbim ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, müşterilerine ING
Mobil üzerinden İstanbulkart’a bakiye yükleme kolaylığı sunuyor. ING müşterileri artık,
ING Mobil üzerinden İstanbulkart’larına hızlı bir şekilde bakiye yükleyebilecek ve
İstanbulkart’larını kaydederek yükleme işlemini sonraki işlemlerinde daha kolay
gerçekleştirebilecek. ING müşterileri, bakiye yüklemesini ister vadesiz hesaptan isterlerse
de kredi kartından kolayca yapabilecekler ve ilk yüklemeleri kadar hediye kazanma
avantajından yararlanabilecekler.
Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetleri geliştiren ve
müşterilerine hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye, daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil
uygulaması ING Mobil’e yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışı
ile öne çıkan ING Türkiye, bu kapsamda BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği
kapsamında İstanbulkart' a ING Mobil üzerinden kolayca bakiye yükleme yapma kolaylığı sunuyor. ING müşterileri
herhangi bir yükleme noktası ile temas etmelerine gerek kalmadan, İstanbulkart numarasıyla ya da İstanbulkart’ın
üzerindeki karekodu okutarak ING Mobil üzerinden bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda
ING Mobil’den İstanbulkart’larını kaydederek bir sonraki işlemlerinde çok daha kolay bir şekilde bakiye
yükleyebilecek. İstanbulkart’lara hem ING vadesiz hesaplarından hem de kredi kartlarından yükleme yapılabilecek.
İlk yükleme tutarı kadar nakit ya da bonus hediye
ING Mobil üzerinden İstanbulkart’larına yükleme yapan ING müşterileri ilk yüklemelerine özel yükledikleri bakiye
kadar nakit ya da bonus hediye kazanabilecek. Kampanya kapsamında İstanbulkart yüklemelerini vadesiz
hesaptan yapan Turuncu Ekstra’lılara ilk yüklemeleri kadar nakit hediye ya da ING kredi kartları ile bakiye yükleme
işlemini gerçekleştirenlere ilk yüklemeleri kadar bonus sağlanacak. Ayrıca vadesiz hesaptan yapılacak yüklemeler,
tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING müşterilerinin aylık harcama koşulu
limitinden düşecek.

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.

