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Istanbul, 6 Ağustos 2011 

ING BANK’TAN BAYRAM FIRSATI! 

Ramazan ayının başlaması ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte artan ihtiyaçlar için 

destek ING Bank’tan geliyor. 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak “Mini Kredi” 

kampanyası dahilinde tüketiciler, bayram ihtiyaçlarını 60 aya varan vadeler ve yüzde 

0,39’dan başlayan faiz oranlarıyla karşılayabilecek. İpotekli ihtiyaç kredisi kampanyası 

ise yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. 

ING Bank, Ramazan ayının başlaması ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte artan ihtiyaçlara 

“Mini Kredi” paketiyle destek veriyor. Kampanya dahilinde tüketiciler, bayram ihtiyaçlarını 60 

aya varan vadeler ve yüzde 0,39’dan başlayan faiz oranlarıyla karşılayabilecek. “Mini Kredi” 

paketi 5 bin TL’ye kadar nakit krediyi 250 TL sabit masrafla sunuyor.  

ING Bank ipotekli ihtiyaç kredisinde de bayrama özel kampanya hazırladı 

ING Bank, ayrıca bayram döneminde tüketicilerin yüksek tutarlı nakit ihtiyaçları için de çözüm 

getiriyor. İpotekli ihtiyaç kredisi kampanyası ile tüketiciler evlerini teminat göstererek 100 bin 

TL’ye kadar sadece yüzde 1,19 faiz ve 500 TL sabit masraf ile kredi kullanabilecek. 

ING Bank Bireysel Bankacılık Pazarlama ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cenk 

Tabakoğlu, Ramazan ayı ihtiyaçları ve bayram hazırlıklılarına yönelik hazırladıkları “Mini 

Kredi” ve “ipotekli ihtiyaç kredisi” kampanyaları ile tüketicilerin her türlü nakit ihtiyaçlarını 

uygun ödeme şartlarıyla karşılayabileceklerini belirtti.  

60 aya kadar düşük faizle kredi kullanmalarını sağlayan kampanyalar 31 Ağustos tarihine 

kadar devam edecek.   

Örnek Maliyet Tablosu:  

 

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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