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İstanbul, 14 Nisan 2014

ING Bank’tan emeklilere 3 Çeyrek Altın
Hediye…
ING Bank emeklilere yönelik başlattığı kampanya ile maaşını
ING Bank’a taşıyanlara 3 çeyrek altına kadar hediye kazanma fırsatı sunuyor.
Emeklilere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında maaşını ING Bank’a
taşıyanlar 2 çeyrek altın kazanırken, 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullananlar 1
çeyrek altın daha kazanıyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle farklılaşan ING Bank, emeklilere yönelik hazırladığı kampanya
ile yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan ve 4 yıl süresince
ING Bank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 2 çeyrek altın hediye edilen kampanya
kapsamında ING Bank’tan 10.000 TL tutarında, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan emekliler
1 çeyrek altın daha kazanarak toplamda 3 çeyrek altına sahip olma fırsatı yakalıyorlar.
Hâlihazırda emekli maaşını ING Bank’tan alan müşteriler de maaşlarını 4 yıl süresince ING
Bank’tan almayı taahhüt ettiklerinde ve 36 ay vadeli olarak, 5.000 ve 10.000 TL arasında
ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda 1 çeyrek altın, 10.000 TL ve üstünde kredi
kullanmaları halinde ise 3 çeyrek altın değerinde hediye kazanacaklar.
Kampanya kapsamında ING Bank emekli müşterilerine, hesaplarında para yokken bile acil
nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Destek Hesap ürünü de sunulacak.
Öncelikli bankacılık hizmetleri
ING Bank’ın Türkiye’de ilk ve tek olarak emeklilere sunduğu fırsatlar arasında; ING Bank
Telefon Bankacılığı’nda özel müşteri temsilcilerinden öncelikli ve ayrıcalıklı hizmet imkânı da
yer alıyor. Böylelikle emekli müşteriler herhangi bir menüde vakit kaybetmeden, direkt
olarak müşteri temsilcilerimize bağlanarak işlemlerini en çabuk ve pratik şekilde
gerçekleştirebiliyorlar.
Sunduğu her üründe, hizmet verdiği her kanalda ve tasarladığı her süreçte ‘Eski Köye Yeni
Adet’ anlayışını benimseyen ING Bank, emeklilere yönelik bu kampanya kapsamında vadesiz
hesaplarından hesap işletim ücreti de almıyor.
1 Nisan 2014 tarihinde başlayacak olan kampanyadan 30 Eylül 2014 tarihine kadar emekli
maaşı ING Bank’a yatan ilk 25.000 emekli faydalanabilecek.
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ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon 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 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.

