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ING BANK, TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ  KIRIKKALE 

 ŞUBESİ İLE PROTOKOL İMZALADI 

 

ING Bank, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği  Kırıkkale Şubesi ile dernek üyesi 

emeklilerin maaşlarının ING Bank’a yönlendirilmesi için protokol imzaladı. Protokol 

kapsamında ING Bank emeklilere ayrıcalıklı hizmetler ve avantajlar sunuyor. 

 

ING Bank Orta Anadolu Bölge Müdürü Dr. Erdal Polat ile Türkiye İşçi Emeklileri Derneği  Kırıkkale 

Şube Başkanı Basri Keskin tarafından imzalanan protokol ile dernek üyesi emeklilerin maaş ödemeleri 

ING Bank’a yönlendirildi.  

 

Protokol kapsamında dernek üyesi emekliler ING Bank’ta açacakları mevduat hesabı için hesap 

işletim ücretinden muaf olacaklar. ING Bonus kredi kartı talep eden emekli müşterilere 20 TL Bonus 

hediye edilecek. Ayrıca maaş hesabında yeterli bakiye olmayan emeklilere başvurmaları halinde kısa 

süreli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Destek Hesap tanımlanabilecek. 

 

ING Bank’ın temel bankacılık ihtiyaçlarını tek bir hesap altında toplayan “ING Günlük Paket”ini tercih 

eden müşteriler ise havale/EFT işlemlerini ücretsiz yaparken, otomatik ödemelerin yüzde 2’sini her ay 

bonus olarak geri alabilecekler. 

 

 
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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