
   

BASIN BÜLTENİ 

 

Istanbul, 26 Aralık 2011 

 

ING Bank ATM’lerinden kartsız para gönderme rahatlığı başladı! 
 
 

ING Bank ATM’lerindeki kartsız işlem hizmetine para gönderme seçeneği de eklendi. 

ING Bank müşterisi olmayanların da yararlanabileceği “kartsız para gönderme” 

hizmeti ile tek tuşla para gönderilebilecek.   

 

ING Bank, alternatif dağıtım kanallarına yaptığı yatırımlarla bankacılık işlemlerini 

kolaylaştırmaya devam ediyor. ATM’lerdeki kartsız işlem hizmetine şimdi de para gönderme 

seçeneğini ekleyen ING Bank, bu kolaylığı ING Bank müşterisi olmayanlara da sunuyor.  

 

Yeni uygulama ile ING Bank ATM’lerinde  sadece TC kimlik numarası ve cep telefonu 

numarası girilerek 10 bin TL’ye kadar ING Bank’taki bir hesaba veya IBAN numarasına 

kartsız işlem butonu kullanılarak para gönderilebilecek. ING Bank ATM’lerindeki Kartsız 

işlem seçeneği ile hesaba‘a/IBAN’a para göndermenin yanı sıra kredi kartı borcu ödeme ve 

ihtiyaç kredisine başvurusu da yapılabiliyor.   

 

Detaylı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden ve 444 0 600 no’lu telefondan ulaşılabilir. 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 105,000 çalışana 

ve 85 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği 

ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 

 

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 

finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 

sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  

 

 
Bilgi için: 

Gönül Bedir, Manifesto PR Tel: 0212 352 91 91- 0507 789 89 01 

Tülay Kılıçdağı, ING Bank Kurumsal İletişim, Tel: 0212 3351000-27 10 

 
 


