
 
 
 
 
 
Değerli Müşterilerimiz, 
 
Belirli menkul kıymet işlemlerine ilişkin bazı Amerikan menkul kıymet ve vergi yönetmelikleri 
sınırlar ötesi geçerliliğe sahiptir. ABD dışındaki ING kuruluşlarının da, bu işlemlerle ilgili 
hizmet sunabilmeleri için özellikle Amerikalı Şahıs statüsündeki kişilere yönelik prosedürlere 
uyması gerekmektedir. 
 
Uluslararası bir finansal hizmetler şirketi olarak, ING Bank tüm faaliyetlerini ekonomik, 
stratejik ve risk açılarından düzenli olarak değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler 
neticesinde, ABD dışındaki ING Bank kuruluşlarının Amerikalı Şahıs olan kişilere sunduğu 
belirli menkul kıymet işlemlerine ilişkin hizmetlerin sonlandırılmasına karar verilmiştir. 
 
Bu doğrultuda, 10 Kasım 2009 tarihinden itibaren, yatırım fonu, hazine bonosu, devlet tahvili, 
eurobond, Likit Hesap, türev ürünler, BES, hayat sigortası ve ABD menkul kıymet ve vergi 
yönetmeliklerine göre menkul kıymet olarak tanımlanan diğer benzer yatırım araçlarının 
alımına yönelik işlemlerinizde size hizmet sunulamayacaktır. 
 
Bu hizmet değişikliğinden mümkün olan en az ölçüde etkilenmenizi sağlayabilmek için, yeni 
yatırım fonu alınamayacağından Likit Hesap tanımlarınızın iptal edileceğini, menkul 
kıymetlerinizi ücretsiz olarak nakde dönüştürmeniz veya diğer kurumlarda 
açacağınız/açabileceğiniz hesaplara aktarabilmeniz için sizlere yardımcı olacağımızı 
belirtmek isteriz. Ayrıca, önceden sunduğumuz hizmetlerden doğan her türlü hak ve 
sorumluluklarınız ise geçerli olacaktır. 
 
Bu kararın yalnızca yukarıda ifade edilen türdeki menkul kıymet işlemlerini kapsadığını 
unutmayınız. ING’nin sizlere sunduğu diğer finansal hizmetler, bu karardan hiçbir şekilde 
etkilenmeyecektir. Diğer tüm bankacılık hizmetlerimizden her zaman faydalanabilirsiniz. 
 

ABD’li Şahıs tanımına göre; 

a. ABD’de ikamet eden her nevi şahıs; 

b. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları (ve Greencard sahipleri); 

c. Kendisini, ING Bank Türkiye’de hesap açılışı veya ING Bank Türkiye’nin herhangi bir 
diğer doğrulama veya benzer durum ve kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak, 
ABD’de mukim olarak tanımlayan her nevi birey; 

d. i) ABD’de mukim bir yatırım danışmanı veya yöneticisi aracılığıyla ING Bank Türkiye 
ile işlem gerçekleştiren veya talimatlarını ING Bank Türkiye’ye bu şekilde ulaştıran 
her nevi birey veya bu tür bireyin ABD’de mukim sair temsilcisi veya  

ii) ABD’de menkul kıymetler ile bağlantılı olarak ödeme yapan, kabul eden veya 

teslimat gerçekleştiren veya bilgi toplayan veya temin eden her nevi birey Amerikalı 

Şahıs statüsündedir 

 


