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‘ING ARA ÖDEMELİ’ HESAP ÇİFTE
AVANTAJLA TASARRUFU SEVDİRECEK
ING Bank, uzun vadeli tasarrufu avantajlı hale getiren yeni Gelir Vergisi
düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte ING Ara Ödemeli Hesap’ı
müşterilerinin kullanımına sunuyor. Bu hesapla müşteriler, hem yatırımlarını
uzun vadede değerlendirerek vergi avantajından yararlanacak hem de ara
dönemlerde birikmiş faizlerine erişim esnekliğine sahip olacak.
Türkiye’nin lider tasarruf bankası olmayı hedefleyen ING Bank, ürün yelpazesine bir yenisini daha
ekleyerek ING Ara Ödemeli Hesabı’nı müşterilerinin beğenisine sunuyor. Hükümetin tasarruf
oranlarını artırmak için hazırladığı pakete paralel olarak hazırlanan ING Ara Ödemeli Hesap ile
müşteriler yatırımlarını uzun vadede değerlendirerek vergi avantajından yararlanırken, biriken faizlerini
belirledikleri ara dönemlerde kullanma imkânına kavuşuyor.
ING Ara Ödemeli Hesap, 1 yıl ve üzeri vadelerde açılıyor. Böylece müşteri uzun vadede daha düşük
olan yüzde 10’a varan stopaj oranlarından yararlanıyor. Hesap açılış tarihinde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1
yıl olarak belirlenen ara ödeme dönemlerinde, biriken faiz müşterinin vadesiz hesabına aktarılarak
paraya erişim imkânı sağlanıyor ve müşteri ihtiyaç halinde parasını kullanabiliyor.
ING Ara Ödemeli Hesap iki farklı faiz seçeneği sunuyor;




Piyasa oranlarında düşüş bekleyen müşteriler Sabit Faizli ING Ara Ödemeli Hesap ile hesap
açılış tarihinde faiz oranını vade sonuna kadar sabitleyebilir böylece faiz oranlarında bir düşüş
olması halinde bundan etkilenmezken;
Piyasa oranlarında bir yükselme bekleyen müşteriler Güncel Faizli ING Ara Ödemeli Hesap
ile faiz oranlarını her ara ödeme döneminde revize edilmesini tercih ederek, piyasadaki
yükseliş hareketlerini yakalayabilirler.

ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu: “ING Ara Ödemeli Hesap ile
müşterilerimize daha uzun süreli avantaj sağlayacağız”
Sektörde yakın dönemde gerçekleşen yasal düzenlemelerin Türkiye’deki tasarruf ortamının ve
bilincinin gelişmesine olumlu katkılar sağlayacağını vurgulayan ING Bank Bireysel Bankacılık
Pazarlama ve Özel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu;
“Mevduattaki yeni düzenleme ile stopaj oranlarının vadeye göre farklılaştırılması ve vadeden önce
para çekilmesine getirilen kolaylıklar tasarrufları kısa vadeden uzun vadeye kaydırmak yönünde
önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
Cenk Tabakoğlu; “ING Bank olarak Türkiye’nin ekonomik büyüme stratejisine paralel bir bankacılık
stratejisi izliyoruz. Bu doğrultuda da hedefimiz Türk tüketicilerinde ‘tasarruf’ bilinci oluşturmak ve
Türkiye’nin tasarruf mevduat bankası olmak. Ülkenin genel tasarruflarının artması, bu paralelde uzun
vadeli tasarrufların artması son derece kritik. Bu yönde gelir vergisinde yapılan son düzenleme uzun
vadeli tasarrufları teşvik edecek yenilikler getiriyor. Daha önce her vade için %15 olan gelir vergisi
stopaj oranı yeni düzenlemeyle birlikte 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda %10’a geriliyor. Biz de ING

Bank olarak yeni düzenlemeden en yüksek faydayı müşterilerimize sağlayabilmek için onlara ING Ara
Ödemeli’ Hesap’ı sunuyoruz. ING Ara Ödemeli Mevduat Hesabı, yatırımını uzun vadede vergi avantajı
ile değerlendirmek isteyen, aynı zamanda birikmiş faizlerine ara dönemlerde erişerek kullanma
ihtiyacında olan müşterilerimize hitap ediyor. Bu ürünün müşterilerimizden büyük ilgi göreceğine
inanıyoruz” dedi.
Cenk Tabakoğlu: “Hedefimiz Türkiye’deki tasarruf alışkanlığını değiştirmek”
Müşterilerine tasarruf odaklı birçok ürün sunduklarını belirten Tabakoğlu: “Bireysel tasarrufları teşvik
etmek için ING Turuncu Hesap’ı ve ING Günlük Paket’i sunmuştuk. Sektöre yön veren bu iki
ürünümüz çok ilgili gördü. ING Turuncu Hesap’ta müşteri sayımızı 2012 Aralık sonu itibarıyla 600
bine, ING Günlük müşteri sayımızı da aynı dönemde 275 bine ulaştırdık. Düzenli olarak birikim
yapamayan kişilere de alışkanlık kazandırmak için kısa bir süre önce ING Turuncu Hesap’a düzenli
birikim özelliği ekledik. Hedefimiz Türkiye’deki tasarruf alışkanlığını değiştirmek. Müşterinin risk ve
getiri beklentilerine göre seçtiği fon ya da fon gruplarında aylık düzenli olarak birikim yapmasına imkan
tanıyan ING Fon Biriktiren ile de bu hedefi destekliyoruz.”
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal
hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 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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