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ING Bank Krediyi Karta Taşıdı 
 

ING Bank, ihtiyaç kredisi ile kredi kartını birleştiren yeni ürünü “Kartta Kredi” 

ile uzun ömürlü kredi veriyor. 

 
ING Bank, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda piyasaya yenilikçi bir ürün daha sunuyor;  “Kartta 

Kredi” ile 5.000 TL ve altındaki bireysel kredi kullanımlarını kredi kartı üzerine taşıyor. ING Bank 

müşterileri, 5.000 TL’ye kadar istedikleri miktardaki krediyi, çok uygun koşullarda 36 aya varan vade 

fırsatı ile kullanabilecek.  

 

Bir kere alınıp ömür boyu kullanılan kredi: “Kartta Kredi” 

 

- ING Bank müşterileri, yeni bir ürün olan “Kartta Kredi” için başvuru gerçekleştirdiklerinde kart limiti 

içerisinde ayrı bir kredi limiti tanımlanıyor. Bu limit müşterilerin alışveriş limitini bloke etmezken kredi 

tutarı ödendikçe kartta kredi limiti açılıyor. Şubeye gitmeden çağrı merkezi veya internet üzerinden 

yeni limit kullanımı imkanı sunan Kartta Kredi için ING Bonus Card sahibi olmak da gerekmiyor. ING 

Bank, müşterilerine şubelerinden “Anında Kart” hizmetiyle hızlı bir şekilde kart sahibi olmaya imkan 

tanıyor.  

Kampanya detayları hakkında ayrıntılı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden, www.ingbank.com.tr ve 

0850 222 0600 numaralı müşteri hizmetlerinden ulaşılabilir. 
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500 TL 36 1.11% 0 TL 0 TL 17,57TL 1.37% 15.98% 

 
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 
97,000'in üzerinde çalışana ve 75 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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