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Istanbul, 25 Haziran 2012 

 

 

ING BANK’TAN NOTERLERE ÖZEL ÜRÜN PAKETİ 
 

ING Bank, noterlere yönelik yeni bir ürün paketi hazırladı. Pakete sahip olan 

noterler hesap işletim ücreti ödemeyecek, EFT/Havale işlemlerini masrafsız 

gerçekleştirecek, dosya masrafı ödemeden farklı kredi imkanlarından 

faydalanabilecekler. 

 

ING Bank, noterlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yeni ürün paketi ile fark yaratacak teklifler sunuyor. 

Paketle birlikte noterler finansmana kolay erişim sağlarken, aynı zamanda ING Bank’ın bankacılık 

hizmetlerinden de avantajlı koşullarda yararlanabilecekler. 

 

Noterler için tasarlanmış özel ürün ve hizmet paketinde yok yok! 

 

ING Bank’ın noterlere yönelik sunduğu paket, günlük bankacılık işlemlerinden finansman ihtiyaçlarına, 

yatırım planlarından sigorta ürünlerine kadar ana bankacılık işlemlerini kapsıyor.  

 

Paket kapsamında noterler hesap işletim ücreti ödemeyecek, internet bankacılığından yapacakları 

EFT ve Havale işlemlerinde masraf ile karşılaşmayacaklar. Noterler, ayrıca 12 ay boyunca dosya 

masrafsız taksitli ticari krediden, işyeri ve taşıt kredisine kadar farklı kredi seçeneklerinden de 

faydalanabilecekler.  

 

Bunların yanı sıra 12 ay boyunca Türkiye Noterler Birliği’ne yapacağı ödemelerde masraf 

ödemeyecekler. 

 

Müşterileri için değer yaratan banka 

 

ING Bank’ın özel paketi ile yatırımlarını istediği vadelerde değerlendirme fırsatı yakalayan noterler, 

özel bir emeklilik planı ile de geleceklerini garanti altına alacaklar. 

 

Detaylı bilgi ve başvuru için noterleri ING Bank şubelerimize 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 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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