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ING BANK’TAN ASLAN KOBİLERE  

“YENİYILA HAZIRLIK KREDİSİ” 

 

ING Bank, KOBİ’lere yaklaşan yılbaşında doğacak ihtiyaçları için avantajlı “Yeni Yıla Hazırlık Kredisi” 

sunuyor. Kampanya dâhilinde firmalar, yeni yıla girerken mal alım finansmanı ve diğer tüm nakit 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan kredi seçeneklerinden faydalanabilecekler. 36 aya varan 

vadelerle sunulan “Yeni Yıla Hazırlık Kredisi”’ cazip faiz fırsatları ile de firmaların yeni yılda yüzünü 

güldürüyor olacak. 

ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Baş Yardımcısı Cem Mengi, yeni yılda kazancını 

artırmak isteyen Aslan KOBİ’lere özel hazırladıkları “Yeni Yıla Hazırlık 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. 

KOBİ ve Ticari firmaların nakit ihtiyaçlarını düşük faiz fırsatı ile karşılama imkânı veren kredi “Yeni Yıla 

Hazırlık Kredisi” kampanyası 13 Ocak 2012 tarihine kadar devam edecek.  

ING Bank, yeni yıl heyecanını cazip faiz oranı ile karşılamak isteyen tüm müşterilerini, kampanya ile 

ilgili detaylı bilgi almak için ING Bank şubelerine davet ediyor. 

 

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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