
  

BASIN BÜLTENİ 

 

İstanbul, 2 Kasım 2012 

 

ING Bank’tan KOBİ’lere Gece – Gündüz 

Kazandıran “ING Paydos Yok Hesap”  
 

ING Bank, KOBİ’ler için vadesiz hesabın tanımını değişirerek, firmaların nakit 

akışını yöneten yepyeni bir likidite yönetim hesabı sunuyor.   

 

Vadesiz ve vadeli mevduatın tüm özelliklerini tek bir hesap altında sunan ING 

Paydos Yok Hesap, KOBİ’lerin nakit akışlarını en verimli şekilde yönetmelerini 

sağlıyor. Sunduğu gecelik faiz ve masrafsızlık özellikleri ile tasarruflarını 

artırıyor.  

 
 

Vadeli ve vadesiz mevduatı tek bir hesapta birleştiren özel bir TL likidite yönetim hesabı 

niteliğindeki ING Paydos Yok Hesap, 2 Kasım 2012 Cuma günü Swissotel’de tanıtıldı. 

 

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay: “Sektörde yine bir farklılığa imza atıyoruz.”   

 

Türkiye’de makro ekonomik göstergelere önemli katkılar sağlayan ve sahip olduğu potansiyel 

ile iddialı ekonomik hedeflere ulaşılmasında kritik role sahip olan KOBİ’lerin, ING Bank’ın 

büyüme stratejisinin temelinde olduğunu belirten Pınar Abay, “Küçük ve orta ölçekli 

firmalarımıza sunduğumuz yeni ürünümüz bizi çok heyecanlandırıyor. Bu ürün ile firmalar için 

vadesiz hesabın tanımını değiştiriyoruz. “ING Paydos Yok Hesap” ile firmalarımızın günlük 

nakit akışlarını yönettikleri hesap üzerinden tasarruf etmelerini sağlıyoruz” dedi.   

 

Abay, ING Bank olarak temel stratejimiz Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel bankacılık 

yapmak. Bu hedef içerisinde, Türkiye’de istihdamın %80’ine, toplam katma değerin ise 

%57’sine sahip olan KOBİ’ler kritik bir noktada. Onların sürdürülebilir gelişimlerine destek 

sunabilirsek, ancak o zaman uzun soluklu iş ortakları olarak gerçek katma değeri 

yaratabiliriz.  Tüm gayretimiz bu yönde.    

 

“ING Paydos Yok Hesap ile KOBİ bankacılığında rekabetin odağını değiştiriyoruz.”    

 

Bizim için müşterimizi doğru anlamak, sahip olduğumuz global bilgi birikimi ile ihtiyaçlarına 

yönelik en uygun çözümü sunmak çok kıymetli. Bu nedenle ben ve arkadaşlarım hep 

sahadayız. Bölge gezilerimiz sırasında firmalarla sürekli birebir görüşerek ihtiyaçlarını 

anlamaya, işlerini geliştirecek çözümleri sunmaya gayret ediyoruz. Bu ürünümüzü çıkarırken 

yine onlar bize ilham verdi. Biliyoruz ki, küçük ve orta ölçekli firmalar, günlük işlemlerinde ve 

nakit akışlarında hesap hareketleri yoğun olduğu için her zaman istedikleri planlamaları 



yapamıyorlar. Bankacılık yatırım işlermlerine iş yoğunluklarından dolayı finansal fayda elde 

edebilecek şekilde odaklanamıyorlar. Diğer yandan, basit, kolay, ulaşılabilir ve ihtiyaçlarına 

hitap eden ve her büyüklükte tasarruflarına değer katan ürünlere ihtiyaç duyuyorlar. Tüm bu 

ihtiyaçlardan yola çıkarak geliştirdiğimiz “ING Paydos Yok Hesap” ile sektörde kredilerde 

yoğunlaşan rekabetin odağını değiştireceğimize inanıyoruz” dedi.   

 

“Günlük nakit akışlarını yönettikleri hesap ile tasarruf etmelerini sağlıyoruz” 

 

Ürünün basit ve kolay anlaşılır olması, esnek yapısı ile müşterilerimize diledikleri zaman 

hesaplarına ulaşım imkanı sağlaması ile sektöre farklılık getirdiğini vurgulayan Pınar Abay; 

“Türkiye’nin tasarruf bankası olma hedefiyle Turuncu Hesap ve Günlük Hesap ürünlerimiz ile 

bireysel müşterilerimizin tasarruflarını artırırken artık KOBİ’lere de benzer özelliklere sahip bir 

tasarruf ürünü sunabiliyoruz” diye konuştu.  

 

 

ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır: 

“ING Paydos Yok Hesap, KOBİ’lerin beklentileri ile örtüşüyor” 

 

Ürünü geliştirmeden önce kapsamlı bir araştırma yaptıklarının ve temel ihtiyaçları analiz 

ettiklerinin altını çizen Çakır; “Araştırmada, KOBİ’ler, vadesiz mevduat hesaplarını yoğun 

olarak kullanırken, nakit akışlarındaki vade uyumsuzlukları sebebiyle atıl/serbest bakiyeleri 

istedikleri gibi değerlendiremediklerini, vadeli mevduat hesabı açtıklarında acil bir ödeme 

karşında hesap vadesini bozup, faiz kaybına uğradıklarını, yatırım işlemleri için bankaya 

gitmek veya talimat vermek gibi işlere zaman ayıramadıklarını ve sektörde gecelik mevduat 

hesaplarına uygulanan alt limitlerin ise herkese hitap etmediğini belirttiler. “ING Paydos Yok 

Hesap”ın şeffaflık, esneklik, basitlik, rekabetçi faiz oranları ve masrafsızlık özellikleri bu temel 

ihtiyaçları karşılıyor” dedi.   

 

“Araştırma yaptığımız firmalar, ING Paydos Yok Hesap’ı Çok Sevdi!” 

 

İhsan Çakır, yapılan araştırmada “gecelik rekabetçi faiz sunulması, çeşitli kalemlerde masraf 

muafiyeti sağlanması ve hesabın talimata gerek kalmadan otomatik çalışması” gibi öne çıkan 

özellikleri ile ürünün çok beğenildiğinin altını çizdi.   

 

KOBİ’lere gece – gündüz kazanma imkanı sunan hesap; ING Paydos Yok Hesap 

 

Vadeli ve vadesiz hesabı tek bir hesapta birleştiren ve talimatsız olarak her gece otomatik 

çalışan ING Paydos Yok Hesap ile tüm bankacılık işlemlerinin yapılabildiğini vurgulayan 

Çakır: “İstenildiği zaman para yatırıp çekilebilen, özgürce hareket imkanı sağlayan “ING 

Paydos Yok Hesap”, saat 17:00’den önce hesaba yatırılan ve bunu izleyen ilk işgünü, 

Bankamız faiz tahakkuk saatinde hesapta bulunan 5.000 TL’nin üzerindeki tutar 

Bankamız tarafından belirlenen faiz oranı ile değer kazanıyor. İzleyen ilk iş günü, hesaba 

işleyen faizin görülüp, kullanılabildiği, internet bankacılığı ile yatırımların 7/24 anlık olarak 

görüntülenebildiği, ilave operasyona gerek kalmadan paranın değerlendirebildiği, esnek, 

şeffaf ve müşteri odaklı bir ürün.   

 

 



Firmalarımızın tasarruf yapmalarını destekleyen diğer önemli bir özellik de ürünün 

masrafsızlığı. Internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapılan EFT ve havale ücreti, değerli 

kağıt bedeli ve vergiler hariç çek karnesi masrafı, çek tahsil ve takas işlemleri masrafının 

yanısıra, müşterilerimizden hesap işletim ücreti de alınmıyor” dedi.    

 

Üç haftada 8000 müşteri sayısına ulaştı 

 

Satışına 8 Ekim’de başlanan “ING Paydos Yok Hesap” ile ilgili müşterilerinden çok olumlu 

geri bildirimler aldıklarını belirten İhsan Çakır; “Hesap 3 hafta içinde 8000 müşteri sayısına 

ulaştı. 2012 sonuna kadar; 40 bin yeni hesap açma hedefimiz bulunuyor. 2013 sonuna kadar 

200 bin hesaba ve 2.5 milyar TL mevduat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.   

 

ING Paydos Yok Hesap nasıl açılır? 

 

“ING Paydos Yok Hesap” başvuruları,  “paydosyok” yazıp 2205’e SMS göndererek, 

www.ingbank.com.tr adresinden “hemen başvur” butonuna basarak veya tüm şubelerden 

yapılabiliyor.  

 
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 94 binin üzerinde 

çalışana ve 67 milyonun üzerinde 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: 

Göze Kolunan, Manifesto PR / goze@manifestopr.com.tr / 0507 7898918 
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http://www.ingbank.com.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
mailto:goze@manifestopr.com.tr
mailto:muzaffer@manifestopr.com.tr

