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ING Bank’tan Aylık Birikimleriyle Düzenli Yatırım 
Yapmak İsteyenlere “ING Fon Biriktiren Hesap” 

 
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olmayı amaçlayan ING Bank, müşterilerini 
tasarrufa yönlendirmeye devam ediyor. ING Bank, aylık birikimlerini düzenli 
olarak yatırım fonlarında değerlendirmek isteyen müşterilerine, hesabındaki 

parayı otomatik olarak risk ve getiri beklentilerine uygun gruplandırılmış 
fonlarda değerlendirme fırsatı verecek yeni ürünü “ING Fon Biriktiren Hesabı” 

sunuyor. 
 

ING Bank, “Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma” hedefi doğrultusunda müşterilerini tasarruf etmeye 
teşvik eden yeni ürünler sunmaya devam ediyor. “ING Fon Biriktiren Hesap” ile ufak tutarlarla 
tasarruf yapmayı amaçlayan müşterilere imkan tanınıyor.  
 
 “ING Fon Biriktiren Hesap” ile fon biriktirmek çok kolay 
“ING Fon Biriktiren Hesap” ile müşteriler, risk ve getiri beklentilerine göre seçtikleri fon ya da fon 
gruplarında, TL vadesiz hesaplarından veya ING Bank kredi kartlarından talimat vererek düzenli olarak 
birikim yapabiliyor.  
 
ING Fon Biriktiren Hesap içeriğindeki fonlar  
 

Birikim 1 Birikim 2 Serbest Seçim 

50% Altın Fon  50% Denge Fon 
Likit Fon ve AKF’ler haricinde tüm fonlar içinden en 

az 1, en çok 4 fon seçimi yapılabilir. 50% Esnek Fon 50% Esnek Fon 

 
“ING Fon Biriktiren Hesap”ta, aylık birikimlerini, altın, bono ve hisse senedi piyasalarında dengeli bir 
şekilde değerlendirmek isteyen müşteriler Birikim 1 Paketi’ni,  hem hisse senedi hem de bono 
piyasasında aynı anda değerlendirmek isteyenler Birikim 2 Paketi’ni, birikimlerini değerlendireceği fon 
tercihlerini kendisi özgürce oluşturmak isteyen müşteriler ise Serbest Seçim’i tercih edebiliyor.   
 
ING Fon Biriktiren Hesap nasıl açılıyor?  
 
“ING Fon Biriktiren Hesap” açılırken en az 1 yıl, en çok 10 yıl olacak şekilde müşteri birikim 
yapacağı süreyi, hesap açılış tutarını, düzenli ödeme tarihini ve aylık düzenli birikim yapmak istediği 
tutarı belirliyor. Birikim 1 ve Birikim 2 paketlerinden kendisine en uygun paketi seçerken, kendi serbest 
seçim paketini de dilediğince oluşturabiliyor. Aylık minimum düzenli ödeme tutarının 100 TL olduğu 
hesapta, müşteriler dilerlerse daha yüksek tutarlarla aylık ödeme yapabiliyor.  
 
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 94 binin üzerinde 

çalışana ve 67 milyonun üzerinde 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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