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İstanbul, 07 Mart 2014

ING Bank’tan yepyeni bir ihtiyaç kredisi!
99 TL Taksitle 6.000 TL kredi alana 1.000 TL kredi
bedava
ING Bank ihtiyaç kredilerinde de eski köye yeni adet getiriyor…
“Eski köye yeni adet” anlayışıyla bankacılık hizmetlerini yeniden şekillendiren ING
Bank, ihtiyaç kredilerinde yeni bir kampanya başlatıyor. Bu yeni dönemde
ING Bank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine artan taksitli kredi fırsatı
sunuyor. Üstelik 6.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanan müşterilerine bir de
1.000 TL bedava kredi sunuyor.
Kampanya kapsamında 36 ay vadeli 6.000 TL kredi için kredi taksitleri 99 TL’den başlıyor
ve her 6 ayda bir kredi taksitleri yaklaşık %35 artıyor.
1.000 TL kredi bedava
Bankadan 6.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler faizsiz ve masrafsız 1.000
TL bedava kredi fırsatından yararlanabilecekler. 1.000 TL bedava kredi taksitli destek
hesap olarak sadece bir kez kullanılabilecek. Müşteriler ihtiyaç kredilerini artan taksitli
kampanyadan kullanabilecekleri gibi Bankanın diğer avantajlı kredi kampanyalarından da
yararlanabilecekler.
Müşteriler, ihtiyaç kredisi başvurularını, ING Bank şubelerinden, www.ingbank.com.tr
internet sitesi üzerinden veya 2205’e TCKN bilgisini SMS atarak yapabilecek.
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6,000 TL

36

1.35%

99 TL

50 TL

99 TL

%1,77

21.28%

Kredi taksitleri ilk 6 ay 99 TL olmak üzere, 6 ayda bir yaklaşık %35 oranında artacaktır. Kampanya 36 ay vadede geçerlidir.
1.000 TL Bedava Kredi taksitli destek hesap olarak 6.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi kullanımlarında geçerlidir.
ING Bank kampanya koşullarını değiştirme ve durdurma; uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.
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ING Bank
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 82 binden fazla çalışana ve 61 milyondan fazla müşteriye
sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime,
tasarrufa, 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
alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC)
çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün projelerin finansmanında
uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan birisidir. Bu
çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde
hareket etmektedir.
UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı
kapsamında yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde (50 milyon TL) kaynak
yaratarak 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.
Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir
ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve katma değerli
ihracatın artırılmasıdır.

