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‘ING ARA ÖDEMELİ’ HESAP ÇİFTE AVANTAJLA TASARRUFU 

SEVDİRECEK 

 

Uzun dönemli tasarrufu avantajlı hale getiren yeni Gelir Vergisi düzenlemesine 

ING Bank’ın yeni ürünü ikinci bir avantaj ekliyor. Yatırımlarını uzun vadede 

değerlendirirken düzenli gelir elde etmek isteyenler yeni ‘ING Ara Ödemeli’ 

Hesap ile biriken faizlerini belirledikleri vadelerde kullanırken daha düşük 

stopaj vergisi ödeyecek. 

 

ING Bank, tasarruf mevduat bankası olma hedefi paralelinde yepyeni bir ürün sunuyor.Ürün ING için 

yeni bir ürün olsa da, sektör açısından bir yenilik değil. Burada “zaman uygun “ bir seçenek 

getirdiğimizi söylemek uygun olur. Hükümetin tasarruf oranlarını artırmak için hazırladığı paketle aynı 

dönemde pazara sunulan ürün ‘ING Ara Ödemeli’ Hesap adını taşıyor.  

 

Uzun vadeli tasarrufu teşvik eden ‘ING Ara Ödemeli’ Hesap, müşterilere yatırımlarını uzun vadede 

mevduat hesaplarında değerlendirirken, biriken faizi belirledikleri vadelerde kullanma imkanı sağlıyor.  

 

‘ING Ara Ödemeli’ Hesap, 1 yıl ve üzeri vadelerde TL, USD veya Euro bazında açılabiliyor. Hesap 

açılış tarihinde belirlenen 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl gibi ara ödeme dönemlerinde mevduat hesabında 

biriken faiz, müşterinin vadesiz mevduat hesabına aktarılıyor.  

 

“ING Ara Ödemeli” Hesap iki farklı faiz seçeneği sunuyor;  

 

Sabit Faiz Oranı, hesap açılış tarihinde belirleniyor ve her ara ödeme döneminden sonra aynı faiz 

oranında kazandırmaya devam ediyor. Değişken Faiz Oranı seçeneği ise hesap açılış tarihinde 

belirleniyor ancak her ara ödeme döneminden sonra faiz oranı piyasa şartlarına göre güncelleniyor. 

 

“ING Ara Ödemeli” Hesap ile müşterilerimizle daha uzun süreli bir iş ilişkisi kuruyoruz”  

 

ING Bank Bireysel Bankacılık Pazarlama ve Özel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Cenk Tabakoğlu; “ING Bank olarak hedefimiz Türk tüketicilerinde ‘tasarruf’ bilinci oluşturmak ve 

Türkiye’nin tasarruf mevduat bankası olmak. Ülkenin genel tasarruflarının artması, bu paralelde uzun 

vadeli tasarrufların oluşması son derece kritik. Bu yönde gelir vergisinde yapılan son düzenleme uzun 

vadeli tasarrufları teşvik edecek yenilikler getiriyor. Daha önce sabit yüzde 15 olan stopaj oranı yeni 

düzenlemeyle birlikte 5 yıl ve üzeri mevduatlarda sıfırlanırken 1 yıllık mevduatlarda yüzde 5’e kadar 

geriliyor. Bu değişiklik bireylerin tasarruflarını daha uzun vadede tutmalarını teşvik edecektir. ‘ING Ara 

Ödemeli’ Hesap, yatırımını uzun vadeli bir süreçte değerlendirmek isteyen ya da birikimini dönem 

dönem kullanma ihtiyacında olan müşterilerimize hitap ediyor. Bu ürünün müşterilerimizden büyük ilgi 

göreceğine inanıyoruz. Bireysel tasarrufları teşvik etmek için geçtiğimiz yıl Turuncu Hesap’ı ve Günlük 

Paket’i sunmuştuk. Önümüzdeki dönemde farklı beklenti ve ihtiyaçlara göre yepyeni tasarruf ürünleri 

sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

 

 



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 taşıyor. 
 
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 
finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçiriyor. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını 
dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlıyor. 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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