
 

 

  

 
 
Basın Bülteni               4 Nisan 2013 
 
 

ING Bank’tan “96 Ay Vade” ve “Eşit Taksitli – Esnek 

Ödemeli” Seçenekleriyle “120 Aylık” Konut Kredisi  
 

ING Bank, 120 ay vade ile konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerine çok 
özel bir fiyatlama sistemiyle ödemelerini 96 ayda tamamlayabilecekleri bir fırsat 
sunuyor. Fırsat kapsamında müşteriler, kredilerini hem 24 ay daha kısa sürede 
ödeyecek hem de toplam geri ödemeleri 120 ay vadeli kredilere oranla daha az 

olacak. 
 

ING Bank, konut sahibi olmak isteyenlere çok cazip bir fırsat sunuyor. 120 ay vadeli konut kredisini 2 

yıl gibi bir süre kısaltarak 96 ay vadeyle ödeme imkanı sunan ING Bank, geri ödenecek toplam kredi 

miktarında da 120 ay vadeliye oranla daha az ödeme fırsatıyla büyük bir avantaj sunuyor. ING Bank’ın 

sunduğu özel fiyatlama sistemi ile konut kredisi kullanmak isteyen müşteriler, Eşit Taksitli ve Esnek 

Ödemeli seçenekleri tercih edebiliyor.  

 

Vade Süresi Kısalıyor, Daha Az Ödeme İmkanı Geliyor  

 

ING Bank’tan 120 ay vade ile 100.000 TL konut kredisi kullanmak isteyen müşteriler, aylık yüzde 0.79 

faiz oranı ve 1.293 TL taksit miktarı ile toplam 155,146 TL geri öderken, özel fiyatlama ile vade süresi 

kısalıyor ve daha az ödeme imkanı sağlanıyor.  

 

Yeni fırsatla Esnek Ödemeli seçeneği tercih edenler, 96 ay vade ile 100.000 TL için yüzde 0.77 faiz 

oranı, yılda bir kere 1.100 TL ara ödeme tutarıyla ayda 1.390 TL taksitle toplam 142.207 TL geri 

öderken, Eşit Taksitli seçenekte aynı miktar kredi için 96 ay vadeyle, aylık yüzde 0.77 faiz oranıyla 

1.478 TL taksitle 141.840 TL toplam geri ödeme yapacak.  

 

Fırsatlarla dolu konut kredisi hakkında ayrıntılı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden, 

www.ingbank.com.tr ve 0850 222 0 600 numaralı müşteri hizmetlerinden ulaşılabilir. 

 
 

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 93,000'in üzerinde çalışana ve 66 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.  
 
 
Manifesto İletişim 

Zuhal Gürdamar / zuhal@manifesto.tc / 0507 7898905  
Muzaffer Ergun / muzaffer@manifesto.tc / 0507 7898921 
 

http://www.ingbank.com.tr/
mailto:zuhal@manifesto.tc
mailto:muzaffer@manifesto.tc

