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1 YILDA 550 BİN KİŞİ TURUNCU EKSTRA’NIN
AVANTAJLARINDAN FAYDALANDI
ING Bank’ın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi
programı Turuncu Ekstra, ilk yılında 550 bin müşteriye ulaştı. Turuncu Ekstra programının
bireysel müşterilerinin birikimlerine sunduğu yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz
havale ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli
alışveriş ayrıcalıklarından faydalanan Turuncu Ekstra müşterileri, toplamda 40 milyon
TL’nin üzerinde tasarruf yaptı. ING Bank olarak lider tasarruf bankası olma hedefiyle
faaliyet gösterdiklerinin altını çizen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Alper Gökgöz, “Turuncu Ekstra ile sunduğumuz avantaj ve indirimlerle tasarruf sahipliğini
teşvik ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz” dedi.
Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz
hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank’ın geçtiğimiz yıl hayata
geçirdiği Turuncu Ekstra programı, ilk yılını geride bıraktı. Program kapsamında 550 bin
müşteriye ulaşılırken 235 bin banka müşterisi Turuncu Ekstra kart ile harcama yaptı. 30 bin
müşteri, ING Bank’ın anlaşmalı iş ortaklarının kampanyalarıyla alışveriş yaparak toplamda
900 bin TL’lik indirimden faydalandı.
Turuncu Ekstra ile tasarruf hesapları olan e-Turuncu ve Turuncu TL hesapları çok daha
avantajlı hale geldi. 100 binin üzerinde müşteri bir yılda Turuncu Ekstra ile birikimlerine 38
milyon TL’nin üzerinde ek faiz kazanırken, 30 binin üzerinde Turuncu Ekstra müşterisi, ihtiyaç
duyduğu anda ING ATM’lerinden olduğu gibi diğer banka ATM'lerinden de ücret ödemeden
para çekerek, ayda 125 bin TL’nin üzerinde tasarruf etti. Turuncu Ekstra’lılar, ING Mobil ve
internet şubesini kullanarak aylık ortalama 100 bin’in üzerinde havale ve EFT işlemlerini
ücretsiz yaparak, ayda 500 bin TL’nin üzerinde tasarruf sağladı. Yüzde 2 ek faiz, dijital
kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra
indirimli alışveriş ayrıcalıklarından da faydalanan Turuncu Ekstra’lılar, bir yılda toplamda 40
milyon TL’nin üzerinde tasarruf yaptı.
Alper Gökgöz: “Turuncu Ekstra ile sürüdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlıyoruz”
Turuncu Ekstra programının ilk yılını değerlendiren ING Bank Bireysel Bankacılık Genel
Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Turuncu Ekstra’yı odağımıza tamamen müşteri istek ve
beklentilerini alarak, inovatif bir süreç sonunda hayata geçirmiş olmamızın bir yıl sonunda
aldığımız başarılı sonuçlarda oldukça büyük bir etkisi var” dedi. Turuncu Ekstra ile
müşterilerini tasarrufa yönlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Gökgöz, “Biz ING Bank
olarak lider tasarruf bankası olma hedefiyle faaliyet gösteriyor ve bu doğrultuda yenilikçi ürün
ve hizmetler geliştiriyoruz. Turuncu Ekstra ile sunduğumuz ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri

ve indirimlerle tasarruf sahipliğini artırarak hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de
ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.
ING Bank’ın Turuncu Ekstra programı, müşterilerine pek çok avantaj sağlıyor. ING Banka Kartı
ile yapılacak alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirilecek fatura ödemeleriyle aylık
minimum 750 TL'ye ulaşan müşteriler, bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında
yüzde 2 ek faiz kazanıyor, ayda 3 defa diğer banka ATM'lerinden masrafsız para çekebiliyor
ve yatırabiliyor. Üstelik ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf
ödemiyor.
Turuncu Ekstra programına ING Mobil, internet şubesi ve ParaMara uygulaması üzerinden, en
yakın ING Bank şubesinden veya çağrı merkezinden katılmak mümkün.

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, 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 Endeksi’ne dahil edilmiştir ve burada banka endüstri grubu liderleri arasındadır.
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