
“AYRICALIKLAR DÜNYASI”

Yarını bugünden tasarlayıp,
bir adım önde olun.



Özel Bankacılık’ın
ayrıcalıklı dünyası
sizi bekliyor! 
ING Özel Bankacılık, sadece size özel ayrıcalıklarıyla
yaşamınıza keyif katmaya devam ediyor.



Bonuslarınız
3 kat daha değerli!

Taksitli alışveriş yapabilir, harcamalarınızdan
bonus kazanabilirsiniz.

• Yurtiçi ve yurtdışı uçak biletlerinde
• Dünyanın her yerindeki konaklamalarda
• Cruise seyahatlerinde

ve daha birçok ayrıcalıkta 3 kat daha değerli.

İndirim ve bonusların 3 kat olarak kullanımı, yalnızca (0212) 317 07 77-1 Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı aracılığıyla yapılan işlemlerde geçerlidir. Sunulan hizmetlerle ilgili detaylı 
bilgi ve koşullara, Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı’ndan veya www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden ulaşabilirsiniz. (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat 
ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte, tüm danışmanlık hizmetleri anlaşmalı firmalar tarafından 
sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Tüm harcamalarınızda kazandığınız bonuslar,



Seyahatlerinizde
ayrıcalıklısınız!

Özel Bankacılık seyahat danışmanlarımız...

• Yurtiçi ve yurtdışında ayrıcalıklı fiyatlarla otel rezervasyonları,
• Yurtiçi elit restoran zincirlerinde ve popüler mekânlarda size özel indirimler,
• Kıbrıs otelleri, kayak otelleri, golf otelleri gibi özel olarak tercih edilen otellerde size özel indirimler,
• Spa, fitness, güzellik merkezleri gibi günlük yaşam ayrıcalıklarında özel indirimler sunar.

(0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından 
yönetilmekte, tüm danışmanlık hizmetleri anlaşmalı firmalar tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler 
nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Özel günler, davetler, sanat etkinlikleri gibi birçok ayrıcalıktan faydalanmak ve rezervasyon yaptırmak için 
0212 317 07 77-1’i aramanız yeterli.



Siz neredeyseniz,
Lounge Key
ayrıcalıkları da orada.

Yurtdışında, Lounge Key logolu 800’ün üzerinde Lounge’dan, Özel Bankacılık Kredi Kartınızı göstererek,
bir misafiriniz ve 0-6 yaş arasındaki minik yol arkadaşlarınız ile birlikte ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Lounge Key uygulamasını App Store’dan veya Google Play aracılığı ile indirerek size en yakın dinlenme salonuna 
ulaşabilirsiniz. 

Bekleme salonuna girişte kredi kartınızı göstermeniz gerekmektedir.

Lounge Key hesabınızı oluşturmak için
QR kodu okutabilirsiniz.

Lounge Key hizmeti, anlaşmalı firmalar aracılığıyla sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir;
ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Lounge Key ayrıcalıkları sizi bekliyor.



Yurtiçi Lounge’lar
sizi bekliyor.

Yurtiçi tüm Lounge’larda geçerli avantajlar sizi bekliyor.

Yurtiçi seyahatleriniz sırasında havalimanlarında size özel bekleme salonlarından
bir misafiriniz ve 0-6 yaş arasındaki minik yol arkadaşlarınız ile birlikte ücretsiz olarak
yararlanabilirsiniz.

Bekleme salonuna girişte ING Özel Bankacılık Kredi Kartınızı göstermeniz gerekmektedir.
Yurtiçi lounge’lar hakkında detaylı bilgi ve koşullara, (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı’ndan,
www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden veya yandaki QR kodundan ulaşabilirsiniz.
 
(0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve
Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte, hizmetler anlaşmalı firmalar tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir
ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.



Arabanızı bize bırakın,
seyahatin keyfini çıkarın!

Sabiha Gökçen Vale Parking’de %50 Otopark İndirimi 

Vale Parking hizmetimizden yararlanmak için, aracınızı Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş katı ISG vale teslim 
noktasında görevli kişilere teslim edebilirsiniz.
Seyahat dönüşünüzde, ana terminal geliş katında yer alan vale ödeme noktasında otopark ücretine ING Özel 
Bankacılık Kredi Kartı’nıza özel %50 indirim uygulanır. 
 
Aracınız, sigorta kapsamında park edilir. İndirimli otopark ücretine ek olarak 20 TL vale hizmet bedeli 
alınmaktadır. Abonelikler kampanyaya dahil değildir.

%50 Vale Parking indirimi hizmetini ING Özel Bankacılık Kredi Kartınız ile yapmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi ve koşullara, (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat 
ve Hizmet Hattı’ndan ve www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden ulaşabilirsiniz. (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve 
Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte, hizmetler anlaşmalı firmalar tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan 
firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.



Havalimanlarında
geçiş üstünlüğü sizin.

Flash Pass (Hızlı Geçiş Hakkı)

Özel Bankacılık Kredi Kartı; Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşen yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinizde, size 
hızlı geçiş imkânı tanıyor. Bu haktan faydalanmak için, ING Mobil üzerinden Flash Pass kodunuzu almanız yeterli.

Sizle birlikte seyahat eden 0-6 yaş arasındaki minik yol arkadaşlarınız da hizmetimizden ücretsiz olarak 
yararlanabilir.

/ingmobil



Özel şoförlü transfer 
ayrıcalığını yaşayın.

VIP transfer ayrıcalıkları

VIP transfer hizmetinden km başına sadece size özel fiyat ile yararlanın; günlük kullanımlarınızda ya da 
havalimanı ulaşımınızda, özel şoförlü aracınızla konforlu yolculuğun tadını çıkarın.

Detaylı bilgi ve koşullara, (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı’nı arayarak ulaşabilirsiniz. Bu hizmet çerçevesinde gerçekleştirilen rezervasyon 
işlemleri BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından, transfer işlemleri Yön Turizm Yolcu Taşımacılığı ve Organizasyon Hizmetleri Tic. 
A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Yapılan rezervasyonlar ve/veya gerçekleştirilen transferler nedeniyle doğabilecek tüm zararlar Firmalar ile müşterilerin sorumluluğunda olup, ING 
Bank A.Ş.’nin söz konusu uyuşmazlıklar nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ING, söz konusu hizmetten müşterilerinin ayrıcalıklı olarak yararlanmasını durdurma 
ve/veya ücret dahil hizmetten yararlanmaya ilişkin tüm koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE 
Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte, transfer hizmeti anlaşmalı firma tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, 
hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur. Özel Bankacılık kapsamında sunulan 
ayrıcalıklardan, yalnızca Banka’daki varlık bakiyesi en az 500.000 TL olan ve Özel Bankacılık Kredi Kartı sahibi müşteriler yararlanabilmektedir. 



Özel Bankacılık
Kredi Kartı’nız temassız,
ödemeleriniz telaşsız!

Temassız ödeme nedir?
Üzerinde temassız işareti bulunan kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla,
temassız özellikli POS cihazlarında kısa sürede uygulanan güvenli ve hızlı ödeme yöntemidir.

Temassız işlem nasıl yapılır?
Temassız işlem yapmak için standart işlem akışı uygulanır. Temassız POS cihazına tutar girilir, 
kart sahibi kartını POS’a yaklaştırır ve işlem tamamlanır.

Temassız ödeme güvenli midir?
Evet. Temassız ödeme, temaslı ödeme kadar güvenlidir. Temassız kartla, üst üste, bankaların belirlediği sayıda 
şifresiz işlem yapılabilir. Belirlenen sayının üstünde işlem yapılması durumunda şifre sorulur. Temassız işlemler, 
bankaların güvencesiyle koruma altındadır.

90 TL altı şifresiz işlem
Temassız kartlarla, 90 TL ve altındaki tüm harcamalar şifre girilmeden, 90 TL üstü 
harcamalar ise şifre girilerek yapılır.

90



World Elite Mastercard
ayrıcalıkları, dünyanın
her yerinde sizinle!

World Elite Mastercard

Kullanıcılarına özel kişiselleştirilmiş hizmetler sunan World Elite Mastercard’ın fırsatlarla dolu dünyasının kapıları, 
sadece ING Özel Bankacılık müşterileri için açılıyor!

Paha Biçilemez Şehirler™
(Priceless Cities®)

Lüks seyahat avantajları

Detaylı bilgi ve koşullara size gönderilen kredi kartı kiti içinde bulunan Master Card Ayrıcalıklar Dünyası kitapçığından veya www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden ulaşılabilirsiniz. World 
Elite ayrıcalıkları, Mastercard’ın anlaşmalı olduğu firmalar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıcalıklı hizmetler anlaşmalı firma tarafından sunulmaktadır.
Tüm sorumluluk,hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.



Günlük hayatın 
zorluklarını 
bize bırakın,
siz keyfinize bakın.

Hayatınızı kolaylaştıran hizmetler

• Güzellik merkezi ve spa rezervasyonu
• Alışveriş danışmanlığı
• Sanat etkinlikleri ve spor karşılaşmaları için bilet temini
• Restoranlarda ve barlarda öncelikli rezervasyon
• Özel günler ve davetler için organizasyon
• Çiçek gönderimi
• İndirimli kuru temizleme

ve daha birçok ayrıcalık sizi bekliyor.

(0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte,
ayrıcalıklı hizmetler anlaşmalı firma tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar
bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.



Gündemi 
takip edenlere!

Ücretsiz dergi aboneliği

ING Özel Bankacılık Kredi Kartı’yla, seçeceğiniz bir dergiye abone olabilirsiniz.

• Forbes
• National Geographic
• Yatch Türkiye
• Travel + Leisure
• Trendsetter İstanbul
• Maison Française
• ELELE
• GQ

ve daha birçok dergiyi ücretsiz olarak size ulaştırıyoruz.

(0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte,
ayrıcalıklı hizmetler anlaşmalı firma tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar 
bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur. Özel Bankacılık kapsamında sunulan ayrıcalıklardan, yalnızca Banka’daki varlık bakiyesi en az 500.000 TL olan ve Özel Bankacılık Kredi Kartı 
sahibi müşteriler yararlanabilmektedir.



Danışmanlarımız
hizmetinizde!

Ücretsiz Vergi Danışmanlığı

Özel Bankacılık müşterilerimize 3 ayda bir, 350 TL’ye kadar Vergi Danışmanlığı hizmeti ING tarafından sunulur. 

Detaylı bilgi ve koşullara, (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı’nı arayarak ulaşabilirsiniz. (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve
Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte, tüm danışmanlık hizmetleri anlaşmalı firmalar tarafından
sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.



Hizmetlerimizle
her zaman
yanınızdayız.

Asistan Hizmetleri

Çekici Hizmeti: Kaza veya arıza nedeniyle yolda kaldığınızda, aracınız en yakın servise bırakılır.

Bagaj Yardımı: Bagajınızın kaybolması halinde, bagajınız bulunur ve evinize veya seyahat ettiğiniz adrese 
gönderilir. Bagajınızın hasara uğraması halinde, hasarın 400 USD’ye kadar olan kısmı tarafınıza ödenir.

Acil Durum Hizmetleri: Eviniz için, ihtiyaç duyduğunuzda, anında çilingir ve tesisatçı gönderilir;
masraflar belirli limitler dahilinde karşılanır.

Tıbbi Destek Hizmeti: Karşılaştığınız her türlü sağlık problemiyle ilgili tıbbi bilgi desteği sağlanır;
hastaneye nakil ve gerekli ilaçların sevki yapılır.

Pet Line: Evcil hayvanlarınızın acil olan veya olmayan sorunlarında, anında veteriner temin edilir.

Teminat tutarları ve koşullar hakkında bilgi almak için (0212) 328 28 28 numaralı +destek Asistans Hizmetleri Hattı’nı arayabilirsiniz. 



ING Mobil’i indirin,
“Size” Özel Bankacılık
dünyasını keşfedin!

ING Mobil

ING Mobil’i telefonunuza indirin, Özel Bankacılık’ın ayrıcalıklı dünyasını ve detaylarını keşfedin!
ING Mobil sizin için ihtiyaçlarınızı takip etsin, hatırlatma yapsın, kısacası  hayatınızı kolaylaştırsın.

/ ingmobil



Faydalanabileceğiz ING Özel Bankacılık Şubeleri ve Corner’ları hakkında detaylı bilgiye,
web sitemizden ya da aşağıdaki QR koddan ulaşabilirsiniz.

ING Özel Bankacılık Şube ve Corner’ları Özel Bankacılık Kredi 
Kartı’nızı iyi günlerde 
kullanmanız dileğiyle...



Özel Bankacılık Hattı: 0212 317 07 77 
Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı: 0212 317 07 77-1
Özel Bankacılık Hattı ve Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı 7/24 hizmet vermektedir.

ING, bu kitapçıkta bahsedilen tüm ürün ve hizmetlerin içeriğinde dilediği zaman değişiklik yapma veya bunları iptal etme hakkını saklı tutar. 
Sunulan haklar, ilerleyen aylar veya yıllara devredilemez. (0212) 317 07 77-1 numaralı Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı BE Bireysel Hizm. ve 
Kart Hizm. San. Tan. Otom. Turizm Bilişim Nak. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte olup, kitapçık içerisinde bu numaranın aranması gerektiği 
belirtilen ve seyahat hizmetleri kapsamında değerlendirilen tüm hizmetler; transfer hizmetleri, havalimanı hizmetleri, kuru temizleme, Concierge 
ve tüm danışmanlık hizmetleri anlaşmalı firmalar tarafından sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu 
hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur. Özel Bankacılık kapsamında sunulan ayrıcalıklardan, 
yalnızca Banka’daki varlık bakiyesi en az 500.000 TL olan ve Özel Bankacılık Kredi Kartı sahibi müşteriler yararlanabilir. İndirim ve bonusların 3 kat 
olarak kullanımı, yalnızca Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı aracılığıyla yapılan işlemlerde geçerlidir. Sunulan hizmetlerle ilgili detaylı bilgi ve 
koşullara, Özel Bankacılık Seyahat ve Hizmet Hattı’ndan veya www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden ulaşılabilir.



Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, 
No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ing.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 0876-0042-2430-0365


