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ING BANK, SAMSUNLU KOBİ’LERİN  
GÜCÜNE GÜÇ KATACAK 

 

ING Bank, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası ile imzaladığı protokol ile 

işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. 

 

ING Bank, anlaşma ile odaya kayıtlı üyelerin finansmana kolay erişimine 

yardımcı olacak, ayrıca ING Bank’ın bankacılık hizmetlerinden avantajlı 

koşullarda faydalanabilmelerini sağlayacak. 

 

ING Bank, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOBİ’lere yönelik avantajlı kredi hizmeti 

vermek üzere 22 Mayıs 2012 tarihinde bir kredi protokolü imzaladı. İmza törenine ING Bank 

Samsun Şube Müdürü Gökhan Güler, Çiftlik Şube Müdürü Levent Aksu, Samsun Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.  

                                                                                             

Samsun ili ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen işbirliği kapsamında oda 

üyesi esnaf, KOBİ ve sanayicilere düşük faiz ve uygun ödeme koşullu kredi seçenekleri ile 

bankanın diğer ürünleri de avantajlı olarak sunulacak. 

 

ING Bank, protokol kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyesi KOBİ’lerin 

ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış finansman ürünlerini indirimli faiz oranlarıyla sunacak. 

Aynı zamanda oda üyesi KOBİ’ler, diğer bankacılık ihtiyaçlarını da ING Bank’ın geniş ürün 

yelpazesinden yararlanarak karşılama olanağı bulacaklar. KOBİ’lere işletme sermayesi 

finansmanı ile taşıt ve işyeri alımlarına yönelik krediler de indirimli faiz oranları ile sunulacak.  

 

 
 

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 binin 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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