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ING Bank’a En İyi SMS Bankacılığı ödülü
ING Bank, “SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme” uygulamasıyla Global Finance
tarafından düzenlenen “En İyi İnternet Bankacıları Ödülleri”nde “En İyi SMS
Bankacılığı” ödülüne layık görüldü.
Küresel iş ve finans dünyasındaki en son gelişmeleri sunan, dünyanın en prestijli
ekonomi dergilerinden Global Finance’in 15 yıldır düzenlediği “En İyi İnternet
Bankacıları Ödülleri”nde ING Bank bu yıl, “SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme”
uygulaması ile Batı Avrupa Bölgesi’nin “En İyi SMS Bankacılığı” ödülünün sahibi
oldu.
Gümrük Vergisi ödemenin en kolay ve hızlı yolu
ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gerlach Jacobs ödülle ilgili
“ING Bank olarak ‘eski köye yeni adet’ getiren anlayışımızla bankacılık hizmetlerini
yeniden şekillendiriyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz “SMS ile
Gümrük Vergisi Ödeme” uygulamamızla müşterilerimizin bankacılık işlemlerini daha
hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlamak istedik. Kendi içimizde
de büyük bir heyecanla karşılanan bu hizmetimizin müşterilerimiz kadar uluslararası
camiada da beğeni kazandığını görmek bize büyük bir gurur veriyor. Yalnızca bir
SMS ile Gümrük Vergisi’ni ödeyebilme olanağı sunan hizmetimiz, dünyaca ünlü
ekonomi dergisi Global Finance tarafından Batı Avrupa bölgesinde “Yılın En İyi SMS
Bankacılığı” ödülüne layık görüldü. Kazandığımız her ödül müşterilerimiz için doğru
işler yaptığımızı bir kez daha gösteriyor. Kullanımı kolay yeni çözümler geliştirmeye
hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
ING Bank’ın sunduğu SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme hizmeti ile firmalar, 7/24
Gümrük vergilerini tek bir SMS ile online olarak ödeyebiliyorlar. ING Bank şubeleri ve
kurumsal internet bankacılığı üzerinden verilecek tek bir talimatla hizmetten
yararlanabilen müşteriler, cep telefonlarından “GUMRUK boşluk beyanname
numarası” yazarak 2205’e SMS göndermeleri durumunda Gümrük Vergilerini online
olarak anında ödeyebiliyorlar.
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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 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.
www.ingbank.com.tr

