
Bekleme salonuna girişte kredi kartınızı göstermeniz gerekmektedir. 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.

Özel Bankacılık Seyahat Hattı’mızdan veya QR 
koddan detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Lounge Key ayrıcalıkları sizi bekliyor.
Yurt dışında, Lounge Key logolu 800’ün üzerinde Lounge’dan,
Özel Bankacılık Kredi Kartı’nızı 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 ING Özel Bankacılık Kredi Kartı’nızı göstermeniz 
gerekmektedir. Yurt içi lounge’lar hakkında detaylı bilgi ve koşullara, 
www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden veya üstteki QR kodundan ulaşabilirsiniz.
 
Lounge hizmeti,anlaşmalı firmalar aracılığıyla sunulmaktadır. Tüm sorumluluk, hizmeti 
sunan firmalara aittir; ING’nin, söz konusu hizmetler nedeniyle yaşanacak uyuşmazlıklar 
bakımından herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Yurt içi tüm Lounge’larda geçerli avantajlar sizi bekliyor.
Yurt içi seyahatleriniz sırasında havalimanlarında size özel 
bekleme salonlarından bir misafiriniz ve 0-6 yaş arasındaki
minik yol arkadaşlarınız ile birlikte ücretsiz olarak
yararlanabilirsiniz.

Yarını bugünden 
tasarlayıp

bir adım önde olun.

Siz neredeyseniz,
Lounge Key

ayrıcalıkları da orada.

Yurt içi Lounge’lar
sizi bekliyor.



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 ödeme nedir?

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

Temassız işlem nasıl yapılır?

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.

Temassız ödeme güvenli midir?

Temassız kartlarla harcamalar şifre girilmeden yapılır. 

Şifresiz İşlem 
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 Mastercard Ayrıcalıklar 
Dünyası kitapçığından veya www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden ulaşabilirsiniz.
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.

Sabiha Gökçen Vale Parking’de %50 Otopark İndirimi

%50 Vale Parking indirimi hizmetini ING Özel Bankacılık Kredi Kartı’nız ile yapmanız 
gerekmektedir. Detaylı bilgi ve koşullara www.ing.com.tr/ozelbankacilik adresinden 
ulaşabilirsiniz.

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

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 35 TL vale hizmet bedeli alınmaktadır. 
Abonelikler kampanyaya dâhil değildir.

World Elite Mastercard
ayrıcalıkları, dünyanın

her yerinde sizinle!

Özel Bankacılık
Kredi Kartı’nız temassız,

ödemeleriniz telaşsız!

Arabanızı bize bırakın, 
seyahatin keyfini

çıkarın!


