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ING BANK, KREDİ KARTI BORÇLARINA SIFIR FAİZLE
‘BAHAR TEMİZLİĞİ’ YAPTIRIYOR
Sunduğu yenilikçi bankacılık ürünleriyle adından söz ettiren ING Bank, kredi
kartlarında piyasanın en rekabetçi kampanyasına başladı. 1.5 ayda 150 bin yeni kredi
kartı müşterisi kazanmayı hedefliyor.
‘ING Bank kredi kartı borç transferi’ uygulaması ile borçlarını ING Bank’a taşıyanlar 12
ay boyunca faiz ödemeyecek. Üstelik kart sahipleri eşi, çocukları ya da arkadaşlarının
borçlarını bile kapatabilecek!
Tüketicilere ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi bankacılık ürünleri sunan ING Bank, kredi
kartlarında piyasanın en rekabetçi kampanyasını başlattı. Kredi kartı sahiplerine nefes
aldıracak kampanya ile herkes diğer bankalardaki borçlarını ING Bank’a transfer edebilecek.
31 Mayıs’ta sona erecek kampanya süresince ING Bank’a gelenler, daha önce her ay faiz
ödedikleri borçlarını 12 ayda, hem de hiç faiz ödemeden bitirecek! ING Bank’ın
kampanyasından faydalananlar her ay faiz ödemek yerine sadece bir kez yüzde 5,5 oranında
komisyon ödeyecek.
ING Bank’ın kampanyası sadece kart sahiplerini değil, yakınlarını da sevindiriyor. Müşteriler
ING Bank kredi kartı ile kartın EFT özelliği sayesinde hem kendi hem de eşi, çocukları ya da
arkadaşının borçlarını kapatabiliyor. Kredi kartından EFT özelliği, borç kapamanın yanısıra,
başka bankadaki tüketici kredisini kapama, kira, aidat gibi ödemeleri taksitlendirme,
sevdiklerinin hesabına para gönderme imkanlarını da sunuyor. Bu avantajlı kampanyadan
ING Bank’ın mevcut ve yeni olmak üzere tüm müşterileri faydalanabiliyor.
Bir yılda yüzde 25 faiz yükünden kurtarıyor!
2011’in kendileri için bir atılım yılı olduğunu belirten ING Bank Bireysel Bankacılık
Pazarlama ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu, “Yıla Turuncu
Hesap ile başladık. Bundan sonra da inovatif ürünlerle müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’de 48 milyon kredi kartı bulunduğunu ve bir kişiye yaklaşık iki kredi kartı düştüğünü
anlatan Cenk Tabakoğlu, yeni ürün hakkında şöyle konuştu: “Piyasada aylık yüzde 2,10-2,12
olan kredi kartı faizi, tüketicileri yılda yaklaşık yüzde 25 faiz yükü altına sokuyor. Herkese
‘gelin borçlarınızdan bir yılda, üstelik hiç faiz ödemeden kurtulun’ diyoruz. Herkesi kredi kartı
borçlarında ‘bahar temizliği’ yapmaya davet ediyoruz.”
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.
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