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ING TÜRKİYE EMEKLİLERE ÖZEL 2 BİN 250 TL’YE 

VARAN NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI BAŞLATTI 

  
ING Türkiye, maaşını ING’den alan emeklilere özel çok avantajlı bir promosyon 

kampanyası başlattı. Kampanya ile ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine 2 bin 

250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Buna göre ING’li emekliler, 

sunulan 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL 

harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 

1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı 

sunulacak. ING’li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı 

kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil 

bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek. ING Türkiye 

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Emeklilerimizi; 2.250 

TL’ye varan promosyonun yanı sıra başka avantajlarla da desteklemekten 

memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

  

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle 

faaliyet gösteren ING Türkiye, emekliler için çok avantajlı bir promosyon kampanyası başlattı. 

ING Türkiye, emekli maaş müşterilerine özel bu kampanyada 2.250 TL’ye varan promosyon 

fırsatı sunuyor. ING’li emekli müşteriler, yeni kampanya kapsamında 450 TL’ye varan nakit 

promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit 

promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.250 TL’ye varan 

nakit promosyon fırsatı sunulacak.  Emekli ING’liler ayrıca Turuncu Ekstra programı 

kapsamında Turuncu Hesap’taki birikimlerinde alt tutar ve vade kısıtı olmaksızın ayrıcalıklı 

faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine de 

herhangi bir ücret ödemeyecek. 

  

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: “Emekli 

müşterilerimize sunduğumuz avantajları artırmaya devam ediyoruz.” 

  

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, emekliler için 

sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “ING Türkiye 

olarak emeklilerimize çok sayıda avantaj sunuyoruz. Emekli müşterilerimiz Türkiye’deki tüm 

banka ATM’lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap 

işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri 



temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, 

hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Son olarak sunduğumuz çok rekabetçi 

promosyon kampanyası ile emekli müşterilerimize sunduğumuz avantajları bir ileri seviyeye 

taşıdık. Tüm emeklilerimizi bu çok avantajlı promosyon kampanyasından yararlanmaya 

davet ediyoruz.” 

 

 
ING Türkiye Hakkında: 

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla 

gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski 

Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini 

destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham 

veren kadınları destekliyor. ING 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 üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının 

Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı. 

  

ING Grubu Hakkında: 

Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini 

ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını 

sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri 

sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda 

(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, 

Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX, 

Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. 
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