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Daha fazla uçuş puan  ile daha fazla havaalanı hizmeti  

Yenilenen ING Pegasus Plus Kart yepyeni bir 

seyahat deneyimi sunuyor  

2018 yılında ING Bank ve Pegasus Hava Yolları iş birliğiyle hayata geçirilen  ING Pegasus 

Plus Kart, yenilenen özellikleri ile kullanıcıların uçuş keyfini artıracak yeni bir dönemin 

kapılarını aralıyor. Bundan böyle ING Pegasus Plus Classic ve ING Pegasus Plus Premium 

olmak üzere iki farklı kart çeşidi ile  temassız ödeme imkanı bulunan ING Pegasus Plus 

Kart’lar hem daha fazla uçuş puanı hem de yepyeni bir seyahat deneyimi sunuyor. Üstelik 

30 Eylül’e kadar harcama sözüne yurtiçi ve yurtdışı hediye bilet kazanma imkanı da 

bulunuyor.  

ING Pegasus Plus Premium kart kullanıcıları , Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Lounge ve 

Vale Parking hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanırken, hızlı ve kolay geçiş imkanı 

sağlayan Fast Track’i ücretsiz kullanabilme şansına ve  seyahat sigortasına sahip oluyor.  

ING Bank işbirliğiyle Pegasus Hava Yolları’nın uçuş programı Pegasus Plus çatısı altında sunulan ING  

Pegasus Plus Kart, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılamak ve avantajlardan daha etkin 

şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere yenileniyor.  

Temassız kart özelliğiyle kullanım kolaylığını artıyor 

Yeni dönemde ING Pegasus Plus Classic ve ING Pegasus Plus Premium olmak üzere iki farklı segmentte 

kullanıcılarla buluşan kart ile artık daha fazla uçuş puanı kazanmak ve lansmana özel harcama sözüne 

hediye bilet sahibi olmak mümkün hale geliyor. Aynı zamanda temassız kart özelliği sayesinde kullanım 

kolaylığı artıyor. Her iki kartta da Pegasus Havayolları’nın Pegasus Plus uçuş programı kapsamında 

yapılan tüm uçuşlardan bilet tutarlarının %2’si değerinde Uçuş Puan kazanımı ile birlikte Bonus puan 

kazanımı bulunuyor. 

 “Değişen müşteri beklentilerini yakından takip eden yenilikçi banka” 

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun yeniliklere ilişkin 

değerlendirmesinde, “İlk olarak 2013 yılında Pegasus Hava Yolları iş birliği ile müşterilerimize en avantajlı 

koşullarda alışveriş yapacakları ve bu sırada uçuş puanı kazanacakları bir kart sunduk. Değişen müşteri 

beklentileri ve ihtiyaçlarını yakından takip eden yenilikçi bir banka olma misyonuyla bugün bu 

platformda yeni bir dönemin ilk adımlarını atıyoruz. ING Pegasus Plus Classic ve ING Pegasus Plus 

Premium olmak üzere farklı ihtiyaçlara hitap eden iki farklı segmentte, çok daha zengin özelliklere sahip 

iki ürünü müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.  
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ING Pegasus Plus Classic ve ING Pegasus Plus Premium’un avantajlı dünyasına dahil olmak ve uçuş keyfini 

artırmak isteyenlerin ING Bank satış kanalları, şubeleri, Çağrı Merkezi, SMS, ING Mobil üzerinden veya 

ingbank.com.tr adresinden başvurması yeterli.  

 

ING Grubu Hakkında 

ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 52 bin çalışanıyla hizmet vermektedir. 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. Küresel sorumluluk 

standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 

yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne de imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır 

karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

 

ING Bank Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact 

Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesidir. Aynı zamanda,  Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri 

imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve 

temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisidir. 

 

Türkiye’de yaklaşık 266 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik 

büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası tasarruf ve inovasyondur. Lider tasarruf 

bankası olma konumlandırması paralelinde pazara sunduğu ürünlerin yanı sıra, modeli, uygulaması ve ölçümlemesi 

itibarıyla Türkiye’de ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf odaklı ilk ve tek finansal okuryazarlık eğitimi olan ‘Turuncu 

Damla’ sosyal sorumluluk programını yürütmektedir. Program 7 ilde 233 okulda, 785 öğretmene ve 28.500’ü aşkın 

öğrenciye ulaşmıştır. 

 

Diğer yandan, yeni dönem dijital bankacılığın liderleri arasında yer alma hedefinde olan ING Bank, bankacılık 

modelini her zaman, her yerde, kolay ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak üzerine geliştirmiştir. ING 

Bank “Eski Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığını ön plana çıkarmaktadır.  

 

Pegasus Hava Yolları Hakkında: 

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından satın 

alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider 

düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low 

cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat 

etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 36’sı yurt içinde, 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 

108 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, 

Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir. Pegasus, 2012 yılında Airbus firmasıyla imzaladığı ve 

teslim tarihindeki tutarı yaklaşık 12 milyar USD olan, 25 adedi opsiyonlu 100 uçaklık filo siparişi ile sipariş verdiği 

tarih itibariyle Türk Sivil Havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük siparişe imza atmıştır.  

https://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin/kartlar/pegasus-plus
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