Basın Bülteni

İzmir, 22 Haziran 2013

ING Bank ile TMHGF Üyeleri İzmir’de Bir Araya Geldi
Ekonominin lokomotifi KOBİ’leri desteklemeyi hedefleyen ING Bank, Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde
federasyon üyeleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdi.
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyon (TMHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk ile ING Bank KOBİ ve
Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır’ın katılımlarıyla 21 Haziran 2013 Cuma günü, ING
Bank’ın Ege Bölge Müdürlüğü’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu çatısı altında bulunan ve İzmir’de faaliyet gösteren; Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Mimar
Kemalettin Moda Merkezi Derneği, İzmir Nakışçılar Derneği, MTK Sitesi Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ege
Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Ege Deri Sanayicileri Derneği ve ING Bank yetkilileri katıldı.
Toplantıda, protokol kapsamında sunulan avantajlı ürün ve hizmetlerden bahseden Ege Bölge Müdürü
Hüsniye Ulu, “İmzalanan protokol ile federasyona bağlı dernek üyelerinin sadece finansmana erişimini
kolaylaştırmıyoruz, aynı zamanda da onların ihtiyaçlarına yönelik, hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler
sunmaya çalışıyoruz. KOBİ’ler ülkemizin kalkınmasında büyük öneme sahip, biz bunu biliyoruz ve KOBİ’lerin
Bankası olma hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
İşbirliği kapsamında birçok avantajlı ürün ve hizmet üyelerin kullanımına sunuluyor
Ekonominin lokomotifi KOBİ’leri desteklemeyi hedefleyen ING Bank Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu ile imzaladığı işbirliği protokolu çerçevesinde federasyona bağlı derneklerin üyelerine, ticari
faaliyetlerinin gelişimi için uygun vade seçenekleri ve cazip fiyatlarla finansman imkanı sunuyor. İşbirliği
protokolüği kapsamında firmalar; nakdi ve gayri nakdi kredilerden, hammadde ve mal alım kredilerine, dış
ticaret ürünlerinden, sigortaya, mevduat ve yatırım ürünlerine kadar birçok ürün ve hizmetten ayrıcalıklı olarak
faydalanabiliyor.
Firmaların Çözüm Ortağı olan ING Bank, yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor!
Toplantıda ayrıca, firmaların ihtiyaçlarını analiz eden tek özel çözümler üreten ING Bank’ın geliştirdiği ürün ve
hizmetlerden Paydos Yok Hesap ve SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme hakkında bilgi verildi.
Bir likidite yönetim hesabı olan Paydos Yok Hesap ile firmalar gündüzleri tüm bankacılık işlemlerini
gerçekleştirirken, geceleri hesapta bulunan 5.000 TL üzerindeki kalan bakiye üzerinden gecelik faiz
kazanabiliyorlar, üstelik ürünün yanında çeşitli masrafsızlıklar da birlikte sunuluyor.
Geçtiğimiz günlerde firmaların kullanımına sunulan bir diğer hizmet ise SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme, dış
ticaret yapan firmaların hayatlarını kolaylaştırılması için oluşturulmuş. Türkiye’de ilk kez sunulan bu yepyeni
hizmet ile firmalar 7 gün 24 saat gümrük vergilerini tek bir SMS ile ödeyebiliyorlar. Üstelik bu hizmetten
yararlanmak için firmaların tek bir talimat verilmesi yeterli, talimatlar şubeden veya internet bankacılığından
verilebiliyor. Verilen talimat ile firma çalışanlarının cep telefonlarından 2205‘e gönderecekleri SMS’ler 7 gün
24 saat işleme alınıyor ve Gümrük Vergileri anında ödeniyor.

ING Bank ürünleri hakkında detaylı bilgi almak ve avantajlarından yararlanmak için ING Bank şubelerine
başvurmak yeterli.

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 93,000'in
üzerinde 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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