BASIN BÜLTENİ

İstanbul, 2 Mayıs 2011

“Anneler Günü” hediyesi ING Bank’tan!
ING Bank, tüm annelerin “Anneler Günü”nü özel bir kampanya ile kutluyor.
6 Mayıs’a kadar sürecek kampanya ile anneler sadece yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi
kullanabilecek. Üstelik dosya masrafı ödemeyecekler!
Özel günlere yönelik avantajlı kredi paketleri geliştiren ING Bank, anneleri de unutmayarak, çok
avantajlı bir ihtiyaç kredisi paketi hazırladı. 18–65 yaş arasındaki tüm kadınların yararlanabileceği
kampanya dahilinde anneler, yeni kredi kullanabilecekleri gibi mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da
onlara özel koşullarla ING Bank’a transfer edebilecek.
ING Bank’ın Anneler Günü için sunduğu ihtiyaç kredisi paketi ile tüm anneler, 6 Mayıs’a kadar sadece
yüzde 0,99 faiz oranı ve 36 aya varan vadelerle 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.
Üstelik anneler bu çok avantajlı kampanyadan dosya masrafı ödemeden yararlanabilecek.
ING Bank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu, “ING Bank olarak
değerli annelerimize, bu çok özel günde ayrıcalıklı bir hediye vermek istedik. Bu doğrultuda Anneler
Günü haftasında annelerimize hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de geri ödemelerini kolaylıkla
yapabilecekleri koşullarda kredi teklifi sunuyoruz” dedi.
Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden ve 444 0 600 no’lu telefondan ulaşılabilir.
Örnek Tablo:

Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya
çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING
Grubu, 105 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı
olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren ING Grubu, 2007 yılında
“Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise Fortune
“En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.
ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008
tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 329 şubesi ve 5920 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBI ve ticari, kurumsal
bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir.
Bilgi için:
İlker Pehlivan, Manifesto PR Tel: 0212 352 9191- 0507 691 66 00
Buket Okumuş, ING Bank Kurumsal İletişim, Tel: 0212 335 1066

