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ING Bank’tan Facebook Kullanıcılarına Özel  

Yüzde 0,99 Faiz Oranı İle İhtiyaç Kredisi 
       
ING Bank, Facebook kullanıcılarına çok özel fırsatlarla ihtiyaç kredisi sunuyor. 

Kampanya kapsamında ING Bank’ın Facebook sayfasından kredi başvurusu 

yapan müşteriler yüzde 0,99 faiz oranı, 60 ay vade ve dosya masrafsız 10 bin 

TL’ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanabilecek.  
 

ING Bank, 21 – 27 Ocak 2013 tarihleri arasında Facebook kullanıcılarına yüzde 0,99 faiz oranı ile 

ihtiyaç kredisi sunuyor. ING Bank’ın Facebook’taki sayfasını takip eden tüketiciler, 60 ay vade, dosya 

masrafız ve yüzde 0,99’luk faiz oranı ile 10 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi sahibi olabilecekler.  

 

Tek “Tık”la “Hemen Başvur” fırsattan faydalan 

 

Kampanya kapsamında ING Bank’ın ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanmak isteyen tüketiciler, 

Facebook’taki ING Bank sayfasında yer alan “Hemen Başvur”’ butonuna tıklayarak krediye özel 

başvuru formuna yönlendirilecekler. Tüketiciler, online bir değerlendirmeye tabi tutulmadan ING Bank 

şubelerine giderek, başvurularının onaylanması halinde, 10 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi fırsatından 

faydalanabilecekler.  

 

Facebook kullanıcılarına özel düşük masraflı ve fırsatlarla dolu ihtiyaç kredisi hakkında ayrıntılı bilgiye 

tüm ING Bank şubelerinden, www.ingbank.com.tr ve 0850 222 0500  numaralı müşteri hizmetlerinden 

ulaşılabilir. 
 

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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