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ING BANK’TAN ‘TEK FİYAT POS’
ING Bank, Tek Fiyat POS ile işyerlerine yönelik sağladığı avantajlara bir yenisini
daha ekledi. Tek Fiyat POS’u seçen işletmeler, yalnızca tek bir ücret ödeyerek
komisyon bedellerinden kurtulacak, üstelik ilk ay ücret ödemeyecek.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle
faaliyet gösteren ING Bank, “POS’umun ücreti tek olsun” diyen işyerlerine yönelik
hayata geçirdiği Tek Fiyat POS ile artık farklı komisyon ve ücret almayacak. Tek Fiyat
POS ile dilediği paketi seçip, tek bir ücret ödeyerek komisyon bedelleriyle
karşılaşmayacak olan esnaf ve işletmeciler, aynı zamanda ilk ay ücret ödemeyecek,
3 ay boyunca aylık 10 adet EFT/havale işlemini ücretsiz yapabilecek ve 2 otomatik
ödeme talimatına hesap işletim ücreti vermeyecek.
“İşletmelerin bankacılık alanında ihtiyaç duydukları her alanda yanlarındayız”
Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, ezber bozan yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye
devam ettiklerini belirten ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
İhsan Çakır, ING olarak KOBİ’lerle ilişkilerini iş ortaklığı temelinde yürüttüklerini söyledi.
Sundukları çözümlerle işletmelerin rekabet güçlerini artırmak ve bir adım önde
olmalarını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu: “Örneğin, ING
Bank müşterisi olsun olmasın, ticari faaliyeti bulunan ve vergi levhasına sahip tüm
gerçek kişi şahıs işletmelerine, ING KOBİ Hızlı Kredi'ye başvurabilme imkânı
sunuyoruz. Üstelik kredi limit tahsis ücreti ve kredi vadesi boyunca, hesap işletim
ücreti almıyoruz. Ayrıca ‘sizi en yakın şubemize bekliyoruz’ söylemine de son vererek,
evrak sürecini tamamlamak için müşterilerimizi işlerinin başında biz ziyaret ediyoruz.
Tek Fiyat POS ile de artık farklı komisyon ve ücretleri ortadan kaldırıyor ve işletmecinin
dilediği paket üzerinden tek bir ücret ödemesini sağlıyoruz. ING Bank olarak
müşterilerimize avantajlar yaratmaya, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla,
bankacılık alanında ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmaya devam
edeceğiz.”
ING Bank Türkiye Hakkında:
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 260 şubesi 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, 250 okulda, yaklaşık 32.000
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.

ING Grubu Hakkında:
ING, bankacılık faaliyetlerini ING Bank şirketi ile yürüten, güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. İnsanları güçlendirerek yaşamda ve iş hayatında bir adım önde kalmalarını sağlamayı
amaçlayan ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 51 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri
sunmaktadır. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS,INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler
Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görmektedir. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
eden ING, Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer almaktadır. Ayrıca ING grup
hisseleri FTSE4Good Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilir Endeksinde dahil edilmiştir ve burada banka endüstri
grubu liderleri arasındadır.
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