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ING’DEN YENİ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL  

%1,35'TEN BAŞLAYAN FAİZ ORANLARIYLA İHTİYAÇ KREDİSİ 

FIRSATI  

  

ING Türkiye, ING ailesine katılacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren ihtiyaç 

kredisi kampanyası geliştirdi. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında, ilk 

kez ING’li olacak yeni müşteriler, 1,35’ten başlayan tanışma faizi oranlarıyla ihtiyaç kredisi 

kullanabilecek.  ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, 

“Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir 

bankacılık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, özellikle pandemi döneminde ekonomik 

olarak da müşterilerimizi desteklemeyi önemsiyoruz” dedi. 

  

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet 

gösteren ING Türkiye, ilk kez ING’li olacak yeni müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi 

fırsatı sunuyor. Bu kapsamda ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini 1,35’ten başlayan 

faiz oranlarıyla kullanabilecek. 

%1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING’li olmayan müşteriler 5 

Temmuz 2021 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5.000 TL ile 50.000 TL arasında kredi kullanarak 

yararlanabilecek. Kredi kampanyası 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile 

kullanılan kredilerde geçerli olacak. 

Ozan Kırmızı: Müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeyi önemsiyoruz 

Nakit ihtiyacı olan müşterilerinin yanlarında olmayı amaçladıklarını belirten ING Türkiye Bireysel 

Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı 

ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bununla 

birlikte, özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak da müşterilerimizi desteklemeyi önemsiyoruz. 

Bu amaçla, ilk kez ING’li olacak müşterilerimize yönelik avantajlı faiz oranları içeren bu kampanyayı 

geliştirmekten dolayı mutluyuz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz ürün ve 

hizmetlerimizle onların yanında olmaya 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, 

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 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. 

http://inga.as/

