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ING Bank’tan Gazeteciler ve Basın Sektörü
Çalışanlarına Özel Kampanya
ING Bank, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı için sektör
çalışanlarına avantajlı krediler sunuyor. Yüzde 0,99’dan başlayan
faizlerle 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı şimdi ING Bank
şubelerinde.
ING Bank, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle, sektör çalışanlarına
ihtiyaçlarını karşılamaları için çok cazip oranlarla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Yaz mevsimi
ve Ramazan ayı nedeniyle artan harcamalara ve nakit ihtiyaçlarına yönelik avantajlı krediler,
şimdi ING Bank’ta.
Yüzde 0,99 faizle 50.000 TL kredi
22 – 26 Temmuz haftası ING Bank şubelerine uğrayarak kredi başvurusunda bulunan sektör
çalışanları, çok cazip ödeme imkanları ile ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Şimdi yüzde 0,99’dan
başlayan faizlerle tam 50.000 TL kredi ING’de.
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Örnek vade ve kredi tutarı için tüm vergiler ile kredi masrafları dahil edilerek hazırlanmıştır.
Kampanyada üst tutar 50.000 TL, kredi vadesi 3-60 aydır.
*Kredi Toplam Masrafı 99 TL dosya masrafı, bir senelik olarak hesaplanan 63 TL sigorta masrafı ve 20 TL istihbarat ücreti masrafı toplamıdır.
ING Bank kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını
onaylamama hakkına sahiptir.

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.

