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ING Bank’tan Şeker Bayramı’nda KOBİ’lere  

“Şeker” Gibi Kredi Fırsatı 
 

ING Bank, Şeker Bayramı’nda esnafı unutmayarak bayram öncesi ürün alımı ve 
finansman ihtiyaçlarını gidermek isteyenlere dosya masrafsız, yüzde 1,15 faiz 
ve 36 aya varan vade fırsatıyla 50 bin TL’ye kadar İşletme Sermayesi Kredisi 

imkanı sunuyor. 

ING Bank, 11 ayın sultanı Ramazan’ın ardından coşkuyla kutlanan Şeker Bayramı’nda esnafa çok 

özel bir kredi fırsatı sunuyor. Bayram hazırlıklarında ürün alımı ve sermaye ihtiyacını karşılamak 

isteyen esnaf, 13 – 24 Ağustos tarihleri arasında ING Bank şubelerine yapacağı başvuru ile dosya 

masrafsız, yüzde 1,15 faiz ve 36 aya varan vade fırsatıyla 5 – 50 bin TL arası İşletme Sermayesi 

Kredisi imkanından faydalanabilecek.  

Şeker Bayramı hazırlıklarında esnafı yalnız bırakmayan ING Bank, bayram kredisi kullananan 

müşterilerinin ilk Çek Karnesi taleplerini de ücretsiz (yasal yükümlülükler hariç) karşılıyor. Kampanya 

ile ilgili detaylı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden ulaşabilirsiniz. 

 

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 
97,000'in üzerinde çalışana ve 75 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.  
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