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ING Bank’tan Samsunlulara  

Çok Cazip Şartlarda Mortgage Kredisi 

ING Bank, Samsun Emlakçılar Odası ile yenilediği anlaşma doğrultusunda 

Samsunlu konut yatırımcılarına yüzde 0,97 faiz ve 60 ay vade ile çok uygun 

mortgage kredisi vermeye devam edecek. 

ING Bank, Samsun Emlakçılar Odası ile yenilediği anlaşma doğrultusunda konut yatırımcılarına çok 

uygun mortgage kredileri sağlamaya devam ediyor. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral ile 

ING Bank Samsun Şubesi Müdürü Gökhan Güler arasında yenilenen anlaşma çerçevesinde gelecek 

dönemde hem konut yatırımcısı hem de emlakçılar için çok daha verimli bir dönem yaşanması 

hedefleniyor. 

60 ay vade, % 0,97 faiz oranı 

ING Bank Samsun Şubesi Müdürü Gökhan Güler; “60 ay vade, yüzde 0,97 faiz oranı ve çok uygun 

dosya masrafı ile müşterilerimize en hızlı ve faydalı hizmeti vereceğiz. Samsunlular, farklı vade ve 

farklı ödeme planları için şubemizden bilgi alabilirler” 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 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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