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TURUNCU HESAP İLE SURVIVOR’IN BÜYÜK ÖDÜLÜ  

HER GÜN DEĞERLENİYOR 

 

Türkiye’ye tasarrufu sevdiren ING Bank’ın Turuncu Hesap’ı şimdi de “Survivor”da 

kazandırıyor. “Survivor”ın 500 bin TL’lik birincilik ödülü yarışmacılar adına açılan 

Turuncu Hesap’larda değerlendiriliyor. Turuncu Hesap’ın yarışmacılara günden güne 

ne kadar kazandırdığını www.acunn.com/survivor adresindeki sayaçtan takip 

edebilirsiniz. 

 

 

Türkiye’nin en çok takip edilen yarışma programlarından birisi olan “Survivor”ın yeni bölümü 

geçtiğimiz hafta başladı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği 

“Survivor/Ünlüler–Gönüllüler” bu kez yarışmacıları kadar her gün değerlenen büyük ödülü ile 

de çok konuşulacak. Çünkü programının büyük ödülü ING Bank’ın dünyaca ünlü tasarruf 

hesabı Turuncu Hesap’ta değerleniyor.  

 

500 bin TL değerindeki büyük ödül toplam yarışmacı sayısı kadar sembolik Turuncu 

Hesap’lara eşit bir şekilde bölüştürüldü ve şimdiden değerlenmeye başladı. Yarışma boyunca 

her gün kazandırmaya devam edecek olan Turuncu Hesap’ın günlük ne kadar kazandırdığını 

www.acunn.com/survivor adresinden takip edebilirsiniz. 

 

Vadeli hesap gibi kazandıran, ancak vade derdi olmadan, istenildiği an para yatırıp hesaptan 

para çekme imkanı sağlayan Turuncu Hesap’ta faiz gecelik işliyor ve hesaba günlük geçiyor. 

Ayrıca masrafsız olması ile de dikkat çeken Turuncu Hesap’ta müşterilerden hesap işletim 

ücreti de kesilmiyor. Buna ek olarak, internet ve telefon bankacılığı ile yapılan EFT ve Havale 

işlemleri de tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.  

 
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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