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ING Bank Ticaret ve Sanayi Odaları İle İmzaladığı 

Anlaşmalara Bir Yenisini Daha Ekledi 
 

ING Bank, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol kapsamında 

oda üyesi firmaların hem finansmana kolay erişimine yardımcı olacak, hem de 

ING Bank’ın bankacılık hizmetlerinden avantajlı koşullarda faydalanabilmelerini 

sağlayacak. 

ING Bank ile Ünye Ticaret ve Sanayi Odası arasında 26 Temmuz 2012 Perşembe günü bir işbirliği 

protokolü imzalandı. ING Bank Karadeniz Bölge Müdürü Oğuzhan Tuna, Ünye Şube Müdürü Reşat 

Alemdağ ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Şimşek’in katılımlarıyla imzalanan protokol 

çerçevesinde oda üyeleri, hem ING Bank’ta gerçekleştirecekleri bankacılık işlemlerinde birçok fırsattan 

istifade edecek, hem de üyelerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış finansman ürünlerinden 

indirimli faiz oranlarıyla faydalanacaklar. 

ING Bank oda üyelerinin çözüm ortağı olacak 

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini, işyeri alımından ticari taşıt kredisine, nakit yönetimi 

hizmetlerinden kısa vadeli finansmana kadar avantajlı faiz oranları ile buluşturan ING Bank, POS ve 

Çek Karnesi gibi nakit yönetimi ürünleri ile oda üyelerinin tahsilat ve operasyonel çözüm ortağı olmayı 

hedefliyor. Bununla beraber üyeler, diğer bankacılık ihtiyaçlarını da ING Bank’ın geniş ürün 

yelpazesinden yararlanarak karşılama olanağı bulacaklar. 

Detaylı bilgi ve başvuru için Oda üyelerimizi Ünye şubemize bekliyoruz. 

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.  

 

Bilgi için: 

Göze Kolunan, Manifesto PR / goze@manifestopr.com.tr / 0507 7898918 

Muzaffer Ergun, Manifesto PR / muzaffer@manifestopr.com.tr / 0507 7898921 
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