
 

 

 

 
 

 

 

Basın Bülteni                                                                                    19 Temmuz 2011 

 

ING BANK’TAN TURUNCU İLE GELEN YENİ FIRSAT: 

YÜZDE 11 HOŞ GELDİN FAİZİ! 

 

 

ING Bank, Turuncu Hesap ile tasarruf sahiplerine yepyeni fırsatlar sunmaya devam 

ediyor. Vadeli hesap gibi kazandıran, ancak vade derdi olmayan Turuncu Hesap’ta hoş 

geldin faiz oranı yüzde 11 oldu. Henüz Turuncu Hesap sahibi olmayanlar, hesap 

açtırdıklarında 30 gün boyunca yüzde 11 faiz oranıyla kazanmanın tadını çıkaracaklar. 

 

Türkiye’nin tasarruf bankası olmayı hedefleyen ING Bank’ın Ocak ayında piyasaya sürdüğü 

Turuncu Hesap kazandırmaya devam ediyor. Turuncu Hesap ile “serbest tasarruf hesabı” 

olarak yeni bir kategori yaratan ING Bank Hoş geldin faizini yüzde 11’e yükseltti. Buna göre 

henüz Turuncu Hesap’ı olmayanlar, hesap açtırdıklarında 30 gün boyunca piyasa koşullarına 

göre oldukça rekabetçi bir oran olan yüzde 11’lik faiz oranından faydalanabilecekler. Üstelik 

Turuncu Hesap bu süre sonunda yine piyasa koşullarına göre avantajlı bir faiz oranı sunuyor.  

 

Vadeli hesap gibi kazandıran, ancak vade derdi olmadan, istenildiği an para yatırıp hesaptan 

para çekme imkanı sağlayan Turuncu Hesap’ta faiz gecelik işliyor ve hesaba günlük geçiyor.  

Küçük tutarlarla da olsa tasarruf etmek ve birikimlerini belirli bir vadeye bağlamadan özgürce 

hareket etmek isteyen kitleleri hedefleyen bu avantajlı hesabın masrafsız olması da dikkat 

çekiyor. Turuncu Hesap’ta müşterilerden hesap işletim ücreti kesilmiyor. Buna ek olarak, 

internet ve telefon bankacılığı ile yapılan EFT ve havaleler de tamamen ücretsiz 

gerçekleştirilebiliyor. Minimum bakiye zorunluluğu olmayan Turuncu Hesap’ta Türkiye’de ilk 

kez şubeye gitmeden Internet ve telefon bankacılığı üzerinden hesap açtırılabiliyor.   
 

Bankacılık, yatırım, hayat sigortası ve bireysel emeklilik dallarında faaliyet gösteren Hollanda kökenli ING Grubu dünya 

çapında bir finans kuruluşudur. 40’tan fazla ülkede bireysel ve kurumsal 85 milyondan fazla müşteriye sahip olan ING 

Grubu, 107 bin çalışanı ile müşterilerine finansal geleceklerini yönetmeleri için gerekli standartları belirlemede yardımcı 

olmaktadır. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya dünya genelinde faaliyet gösteren  ING Grubu, 2007 

yılında “Interbrand En İyi 100 Marka” sıralamasında 81’inci, “Fortune Global 500” listesinde ise 7’inci, 2009 yılında ise 

Fortune “En Beğenilen Finansal Kuruluşlar” listesinde 6’ıncı sırada yer almıştır.  

 

ING Grubu, 2007 yılında Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 7 Temmuz 2008 

tarihinde faaliyete başlayan ING Bank, 330 şubesi ve 5828 çalışanı ile Türkiye’de bireysel, KOBİ ve ticari, kurumsal 

bankacılık ve özel bankacılık segmentlerinde hizmet vermektedir. 
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