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ING’DEN NORMALLEŞME SÜRECİNİ
DESTEKLEYEN DÖRTLÜ KREDİ PAKETİ
ING Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke ekonomisine katkı
sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı. Buna göre
ING, aylık yüzde 0,79’dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken mobilya ve
beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına
taksitle 40 bin TL’ye kadar taksit olanağı sağlıyor. Taşıt kredisinde de kaskolu
taşıtta aylık 0,82 faiz oranı sunan ING, KOBİ’lere özel iş yeri ve taşıt kredisi için
aylık yüzde 0,85’ten başlayan faiz oranlarıyla işletmelere nefes aldırıyor.

Sorumlu bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz
hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, COVID 19 salgınının ardından
normalleşme sürecine geçiş yapılan bu dönemde tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke
ekonomisine katkı sağlamak üzere dört farklı kredi paketi hazırladı.
Aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranıyla ile ihtiyaç kredisi
ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel
ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz
oranlarıyla sağlanan krediye şubeye gitmeden, ING Mobil veya ing.com.tr üzerinden
başvurulabiliyor. ING müşterisi olmayanlar da kredilerinin onaylanmasının ardından yine
şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabiliyor.
Yerli üreticiyle işbirliği
ING Türkiye avantaj paketi kapsamında, mobilya ve beyaz eşya sektöründen yerli üretim
yapan firmalarla olan iş birliğini de hızlandırdı. Buna göre, aralarında Arçelik, Beko, Modalife,
İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel’in de bulunduğu markaların anlaşmalı
mağazalarında 750 TL ila 40 bin TL arası tutardaki alışverişlerde belirli vadelerde peşin fiyatına
taksit imkânı sunuluyor. Üstelik sigorta ve kredi tahsis ücreti alınmayan kredi, şubeye
gitmeden mağaza içinde anında kullanılabiliyor.
Taşıtta faiz oranı 0,82’ye düştü
ING Türkiye’nin açıkladığı paketin üçüncü ayağını ise taşıt kredisi oluşturuyor. Sıfır ve ikinci el
araçlar için aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla sunulan taşıt kredisi, tercih edilen tüm vadelerde

kasko yapılması halinde geçerli. Taşıt kredisinin başvurusu ise ING Türkiye şubelerinden
yapılabiliyor.
KOBİ’lere özel kredi seçenekleri
ING, bireysel müşterilerinin yanı sıra KOBİ’lere özel paketiyle de işletmelerin ihtiyaçlarını
karşılarken rahat bir nefes almalarını sağlıyor. KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt
Kredisi kampanyaları kapsamında, iş yeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0,85’’ten
başlayan faiz oranlarıyla 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriliyor. ING KOBİ
müşterileri, bu özel paketten ING Türkiye şubelerine başvurarak yararlanabiliyor.
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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