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ING Bank’tan Taşıt Kredilerinde Sonbahara 

Özel 7 Puan Faiz İndirim Avantajı 
 

ING Bank, taşıt kredisi kullanan ve kredinin vadesi boyunca, taşıtın trafik 

sigortası ve kaskosunu ING Bank aracılığı ile Axa ve Allianz Sigorta’dan 

yaptıran müşterilerine 7 puanlık faiz indirimi sağlıyor. 
 

ING Bank, Eylül ayında ister 0 km ister 2. el taşıt kredisi kullanmayı planlayan müşterilerine yönelik 

çok özel fırsatlar içeren bir sonbahar kampanyası başlatıyor. Fırsat kapsamında taşıt kredisini ING 

Bank’tan kullanan ve kredi vadesi süresince taşıtın trafik sigortası ve kaskosunu ING Bank aracılığı ile 

yaptıran müşteriler, ING Bank’tan tüm vadelerde 7 puan faiz indiriminden yararlanabiliyor. 

 

Tüm vadelerde 7 puan avantajı 

ING Bank’ın “Taşıt Kredilerinde Sonbahar Kampanyası” çerçevesinde 0 km. veya 2. el taşıt kredisi 

kullanmak isteyen ING Bank müşterileri, kredilerinin vadesi boyunca satın alınan taşıtın trafik sigortası 

ve kaskosunu ING Bank aracılığı ile Axa veya Allianz Sigorta’dan yaptırmaları halinde 3-36 ay arası 

vade için % 1,10’luk faiz oranı yerine % 1,03, 37-48 ay arası vade için % 1,15’lik faiz oranı yerine % 

1,08 faiz oranı fırsatından faydalanabilecekler. 

Siz de ING Bank’ın çok özel taşıt kredisi imkânından faydalanmak istiyorsanız hemen bir ING Bank 

şubesine başvurun… 
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0 km / 2. El Taşıt 
Kredisi 

10.000 TL 48 1,15% 500 TL 286 TL 1,62% 19,44% 

     
  

          
* 0 km / 2. El Taşıt 

Kredisi (Trafik 
Sigortalı ve Kaskolu) 

10.000 TL 48 1,08% 500 TL 281 TL 1,53% 18,41% 

                *  Trafik Sigortalı ve Kaskolu olarak belirtilen kampanya oranları; müşterinin kredi vadesi boyunca trafik sigortası ve kaskosunu 
Axa veya Allianz Sigorta’dan Bankamız aracılığıyla yaptırması halinde geçerlidir. Kredi borcu sona ermeksizin sigortaların iptali 
durumunda ING Bank’ın faiz indirimi kapsamında tahsil edilmeyen bedelleri talep hakkı saklıdır. 
** ING Bank’ın ileriki dönemlerde anlaşmalı olarak çalışacağı firmaların değişmesi halinde, sigorta yenilemeleri ilgili firmalardan 
yapılabilecektir. 

 
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. 
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