
   

BASIN BÜLTENİ 

 

Istanbul, 23 Kasım 2011 

 

ING Bank 2012’yi Yılbaşına Özel Kredi Kampanyası ile Kutluyor! 

ING Bank, yaklaşan yeni yılın ihtiyaçlarını şimdiden karşılayabilmek için özel bir 

kredi paketi hazırladı. 30 Aralık 2011 tarihine kadar devam edecek olan kampanya 

kapsamında dileyen yüzde 0,39’dan başlayan faizlerle, dileyen masrafsız 100 TL 

taksitle 5 bin TL veya 200 TL taksitle 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi 

kullanabilecek.  

 

 

Özel günlere yönelik avantajlı kredi paketleri geliştiren ING Bank, yaklaşan yeni yıl için avantajlı bir 

Yılbaşı Kampanyası hazırladı. Kampanya kapsamında, tüketiciler yılbaşı öncesi doğacak acil nakit 

ihtiyaçları için yüzde 0,39’dan başlayan faizlerle 5 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Daha 

büyük ihtiyaçlar için ise paket kapsamında esnek ödemeli 100 TL’den başlayan taksitlerle 5 bin TL 

veya 200 TL’den başlayan taksitle 10 bin TL’ye kadar masrafsız kredi kullanılabilecek.    

 

ING Bank’ın düşük faizli ya da düşük taksitli ve masrafsız olarak ihtiyaçları karşılama imkanı veren 

kredi kampanyası 30 Aralık 2011 tarihine kadar devam edecek.  

 

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden ve 444 0 600 no’lu telefondan ulaşılabilir. 

 
Örnek Tablo: 

 

 

*Örnek vade ve kredi tutarı için tüm vergiler ile senelik sigorta masrafı dahil edilerek hazırlanmıştır. 
%0,39’dan başlayan kredi 5.000 TL’ye kadardır. 
**200 TL’den başlayan taksitli %1,69 faizli kredi 10.000 TL’ye kadar olup kredi taksitleri her sene 
yaklaşık %24 oranında artacaktır. 
Kampanya 30.12.2011 tarihine kadar geçerlidir. 
ING Bank günün koşullarına göre faiz oranını değiştirme, gerektiğinde kefil talep etme ve uygun 
görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir. 
 

Maliyet Tablosu 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 105,000 çalışana 

ve 85 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği 

ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 

 

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 

finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 



sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  
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