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ING Bank’tan TSK Mensuplarına 

Uygun Kredi  
 

ING Bank, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına düşük faizli ihtiyaç kredisi 

sunuyor. TSK mensupları, kampanya kapsamında uygun faiz ve masraf seçenekleri 

ile taşıt ve konut kredisi alternatiflerinden de yararlanabilecek. Kampanya Ağustos 

sonuna kadar devam edecek… 

 

ING Bank, TSK mensuplarına yönelik uygun kredi kampanyası başlatıyor. Tüm TSK mensupları, 31 

Ağustos 2013 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi 

çekebilecekler. 

 

TSK mensupları, yüzde 1.09 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli ve dosya masrafsız 50.000 TL’ye 

kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.  

 

Aynı kampanya dahilinde konut kredilerinde 60 aya kadar yüzde 0.79; 61-96 ay arası vadelerde 

yüzde 0,80; 97-120 ay arası vadelerde ise yüzde 0.82 faiz oranı ve tutardan bağımsız 500 TL dosya 

masrafı imkanı ile konut kredisinden faydalanabilecekler.  

 

Yine TSK mensupları 0 km veya 2. el araçlar için 60 aya varan vadelerde, yüzde 0.87 faiz oranı ve 

sadece 400 TL dosya masrafı ile taşıt kredisi de kullanılabilecek. 

Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek ve avantajlardan faydalanabilmek için en yakın ING Bank 

Şubesine başvurmak yeterli. 

 

 

 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler 

şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin 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 ChancesforChildren’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel 

sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability 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. 


