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BASIN BÜLTENİ

ING BANK’TAN ASLAN KOBİ’LERE RAMAZAN FIRSATI
ING Bank, Ramazan ayı boyunca KOBİ’lerin dönemsel ihtiyaçları için “İşletme Sermayesi
Kredisi” adlı avantajlı bir kredi paketi hazırladı. Ramazan ayında oluşacak her türlü nakit
ihtiyacını karşılamaya yönelik bu paketle KOBİ’ler yüzde 1,08’den başlayan faiz oranı ve 36 aya
varan vadelerle kredi kullanabilecek.
ING Bank, Ramazan ayında KOBİ’lere özel avantajlı “İşletme Sermayesi Kredisi” sunuyor. Kampanya
kapsamında KOBİ’ler her türlü nakit ihtiyaçları için 36 aya varan vadelerle yüzde 1,08’den başlayan
krediden faydalanabilecek.
ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Baş Yardımcısı Cem Mengi, Ramazan ayında
kazancını artırmak isteyen Aslan KOBİ’lere özel hazırladıkları “İşletme Sermayesi Kredisi” ile
KOBİ’lerin mal alımı, kapasite artırımı, makine alımı, çek ödemeleri ve piyasa ödemeleri gibi her türlü
nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabileceklerini belirtti.
ING Grubu’nun uluslararası tecrübesi ile ING Bank Türkiye’nin yerel bilgi birikimini harmanladıklarını
ve KOBİ’lere özel hizmetler sunduklarını vurgulayan Cem Mengi, “Türkiye’deki KOBİ’ler için hızlı
düşünen, gerçekten ihtiyaçlarının ne olduğunu anlayarak, hızlı hareket edip onlara özel gerçek
çözümler üretiyoruz. Müşterilerimiz çok iyi biliyorlar ki, ING Bank onları hedeflerine ulaştırmak için
güvenilir ve samimi bir bankacılık anlayışını temsil ediyor. Bu bağlamda KOBİ’lerin dönemsel
ihtiyaçlarına çözüm sunan kredi paketlerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz, KOBİ ve Ticari
Bankacılık, ING Bank Türkiye’nin büyüme motorlarından birisi olmaya devam edecek” dedi.
ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Soykan ise Banka olarak sektör
ayrımı yapmaksızın tüm firmalara destek verdiklerinin altını çizdi ve “KOBİ ve Ticari Bankacılık ürün ve
hizmetlerimizin tamamı her bir müşterimizin sektör ve nakit akışına uygun şekillendirilme esnekliğine
sahiptir.
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müşterilerimizin daha hızlı ve kolay hizmet almasına olanak tanıyan ürün paketleri geliştiriyoruz. 36
aya varan vadelerle yüzde 1,08’den başlayan faizle rekabetçi oranlarda finansman sağladığımız
İşletme Sermayesi Kredisi ile Ramazan dönemindeki ihtiyaçları göz önünde bulundurduk” dedi.
29 Ağustos’a kadar devam edecek “İşletme Sermayesi Kredisi” kampanyasında krediler komisyonlu
veya komisyonsuz olarak iki seçenekli kullanılacak.

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, 107 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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