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ING’DEN BİRİKİMLERİNİ YATIRIM FONU İLE
ÇEŞİTLENDİRENLERE,
E-TURUNCU HESAP’TA %21 HOŞ GELDİN FAİZİ
ING Türkiye’nin geliştirdiği kampanya kapsamında ilk defa e-Turuncu Hesap açan ING’liler,
birikimlerini yatırım fonlarıyla çeşitlendirerek, e-Turuncu Hesap'ta %21 Ekstralı Hoş Geldin Faizi
kazanabiliyor. E-Turuncu Hesabı olan ve Hoş Geldin Faiz süresi içinde olan mevcut müşteriler de, eTuruncu Hesap’taki bakiyelerine göre belirlenen yatırım fonlarından aldıkları takdirde
kampanyadan faydalanabiliyor. Müşteriler, ING Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden zahmetsiz
ve kolay bir şekilde e-Turuncu Hesap açabiliyor, aynı zamanda ING Mobil’de yer alan Cebimdeki
Danışman üzerinden görüntülü görüşme ile destek alabiliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel
Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Piyasadaki farklı alternatifleri değerlendirmek isteyen ve yatırım
fonlarına ilgi gösteren müşterilerimiz için özel bir kampanya geliştirdik. Bu kampanya ile
müşterilerimiz bir yandan günlük mevduatlarını yüksek faiz oranı ile değerlendirirken, bir yandan
da yatırım fonları ile orta ve uzun vadeli yatırım yapma imkanı buluyor” dedi.
Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetleri geliştiren ve
müşterilerine hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye’nin geliştirdiği kampanya kapsamında, ilk defa e-Turuncu
Hesap açan ING’liler, birikimlerini yatırım fonlarıyla çeşitlendirerek, e- Turuncu Hesap'ta %21 Ekstralı Hoş Geldin
Faizi kazanabiliyor. Vade derdi olmadan birikim yapmayı sağlayan ve Hoş Geldin süresi içinde bin liraya da 2
milyon liraya da aynı faiz oranında kazandıran e-Turuncu Hesap'tan para çekildiğinde veya hesaba para
yatırıldığında vade bozulmuyor. Gecelik faiz kazancı günlük olarak hesaba geçtiği için e-Turuncu Hesap müşterileri
tasarruf yaparken her gün kazanmaya devam ediyor. E-Turuncu Hesabı ilk kez açacak olan ING müşterileri, hesap
açılışını takip eden 90 gün içinde kampanya kapsamında yer alan Ak Portföy, Garanti Portföy ve TEB Portföy’ün
yatırım fonlarından, e-Turuncu Hesap bakiyesine göre belirlenen tutarda alarak kampanyadan yararlanabiliyor
ve Ekstralı Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor. Ayrıca e-Turuncu Hesabı olan ve Hoş Geldin Faizi süresi içinde olan
mevcut müşteriler de e-Turuncu Hesap’taki bakiyelerine göre kampanya dahilindeki yatırım fonlarından aldıkları
takdirde %21 faiz oranından Hoş Geldin Faizi sürelerinin bitimine kadar faydalanabiliyor.
Müşterilerimiz günlük mevduatlarını yüksek faiz oranı ile değerlendirirken, yatırım fonları ile orta ve uzun vadeli
yatırım yapabiliyor.
Kampanya ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan
Kırmızı, “Tasarrufu destekleyici hizmet, yatırım araçları ve kampanyalar geliştirilmesinin tasarruf sahipliğinin
artırılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, piyasadaki farklı alternatifleri değerlendirmek
isteyen ve yatırım fonlarına ilgi gösteren müşterilerimiz için özel bir kampanya geliştirdik. Bu kampanya ile

müşterilerimiz bir yandan günlük mevduatlarını yüksek faiz oranı ile değerlendirirken, bir yandan da yatırım fonları
ile orta uzun vadeli yatırım yapma imkanı buluyor. Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonumuz
doğrultusunda, yenilikçi hizmetlerimiz ve avantajlı kampanyalarımız ile tasarruf sahipliğini desteklemeye devam
edeceğiz” dedi.
ING Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden zahmetsiz ve kolay bir şekilde e-Turuncu Hesap açılabiliyor.
Müşteriler, ING Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden zahmetsiz ve kolay bir şekilde e-Turuncu Hesap açabiliyor,
aynı zamanda ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme ile destek alabiliyor.
Cebimdeki Danışman hizmeti kapsamında, müşteriler hafta içi 07:30-20:00 saatleri arasında ister anında ister
randevu alarak uzman ekiple canlı görüntülü görüşme yapabiliyor, tüm yatırım ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi
edinebiliyor, yatırım işlemleri konusunda ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor.

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.

