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ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN BUGÜNDEN BİRİKTİREN
EMEKLİLİK PLANI BES ÇOCUK ING'DE
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ve ürün yelpazesini
genişletmeye devam eden ING Türkiye, Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı’nı müşterilerine
sunuyor. ING Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ile çocuklarının geleceği için bugünden birikim
yapanlar, %30 devlet katkısına ek olarak ING’nin 300 TL’ye kadar ilk katkı payı hediyesinden de
faydalanabiliyor. Ayrıca ING’liler, 3 ay boyunca ING Turuncu Çocuk Hesabı’nda Hoş Geldin
Faizi’nden yararlanabiliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı,
“Tasarrufun bir alışkanlığa dönüşmesi için tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi önemli.
Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ürünümüzün, çocukları için bugünden birikim yapmak
isteyen müşterilerimiz için önemli bir tasarruf aracı olacağına inanıyoruz” dedi.
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonu ile faaliyet gösteren ve ürün yelpazesini genişletmeye devam eden
ING Türkiye, 18 yaşından küçük bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olma imkanını sunan Emekliliğim
Güvende BES Çocuk Planı’nı, NN Hayat ve Emeklilik iş birliği ile müşterilerine sunuyor. ING Emekliliğim Güvende BES
Çocuk Planı ile bugünden çocuklarının geleceği için birikim yapanlar, %30 devlet katkısına ek olarak, 1 Haziran
2022’ye kadar sürecek kampanya kapsamında 300 TL’ye kadar ING’nin ilk katkı payı hediyesinden de
faydalanabiliyor. ING Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ile ebeveynler aylık 150 TL’den başlayan birikim
seçenekleri ile çocuklarının geleceğini bugünden güvence altına alabiliyor ve çocukları 18 yaşını geçtikten sonra
ister toplu olarak parayı alabiliyor, isterlerse de birikim yapmaya devam edebiliyor. Kampanya kapsamında ayrıca
ING’liler, 3 ay boyunca ING Turuncu Çocuk Hesabı kapsamında Hoş Geldin Faizi’nden yararlanabiliyor. ING Turuncu
Çocuk Hesabı ile ebeveynler, vadesiz hesaplarından veya kartlarından düzenli birikim talimatı vererek, her ay
yatıracakları tutarlarla çocuklarının ihtiyaçları için bugünden birikim yapabiliyor. Emekliliğim Güvende BES Çocuk
Planı’na özel olarak ING müşterileri, NN Hayat ve Emeklilik’in sunduğu Önce Sen Dünyası ile çocukları için eğitim
danışmanlığı ihtiyacından, sınav zamanı psikolojik desteğe; kreş, dil kursu, kolej ve evde bakıcı hizmeti indirimlerine
kadar çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.
Ozan Kırmızı: Tasarrufun alışkanlığa dönüşmesi için tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi önemli.
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonu ile faaliyet gösterdiklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Tasarrufun toplum genelinde bir alışkanlığa dönüşmesi için tasarruf
araçlarının çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Her çeyrek sonuçlarını açıkladığımız Türkiye’nin
Tasarruf Eğilimleri Araştırması, BES’in tercih edilen bir tasarruf aracı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın sonuçlarına
göre, tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihleri içinde Bireysel Emeklilik Fonları son 6 yıldır en çok tercih edilen 3
tasarruf aracından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı
ürünümüzün, çocukları için bugünden birikim yapmak isteyen müşterilerimiz için önemli bir tasarruf aracı

olacağına inanıyoruz. Tasarrufu destekleyici ürün ve hizmetler geliştirmeye, avantajlı kampanyalar ile
müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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.

