
   

BASIN BÜLTENİ 

 

Istanbul, 05 Mart 2012 

 

ING BANK’TAN SİVAS’A ÖZEL 2. ELTAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI! 

ING Bank, Sivas iline özel rekabetçi faiz oranları sunan 2. El taşıt kredisi 

kampanyası başlattı. 5-31 Mart 2012 tarihleri arasında sürecek kampanya dahilinde 

75.000 TL tutarına kadar kredi 48 aya varan vadelerde ve yüzde 1,05 faiz oranı ile 

kullanılabilecek. 

 

 

ING Bank, yeni taşıt almak veya mevcut taşıtını değiştirmek isteyen Sivaslılara çok özel bir taşıt 

kampanyası hazırladı. Banka, daha önce de benzer kampanyayı Kayserililer için uygulamıştı. 5-31 

Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen kampanya dahilinde şimdi de Sivaslılar 75.000 TL’ye kadar 2. 

El taşıt kredisini, sadece 300 TL dosya masrafı ve 1,05 faiz oranıyla kullanabilecek.  

 

Piyasa koşullarına göre oldukça rekabetçi bir faiz oranı sunan kampanya dahilinde kullanılacak 2. El 

taşıt kredisi için 3 aydan 48 aya kadar farklı vade seçenekleri de sunuluyor. 

  

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye tüm ING Bank şubelerinden ve  www.ingbank.com.tr internet 

adresinden ulaşılabilir. 

 

 

Örnek Tablo: 
 

 
 
 

MaliyeTablosu 
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. 

http://www.ingbank.com.tr/
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