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İstanbul, 12 Mart 2013

ING Bank’tan ihracatçıya tam destek
Dış Ticaret’in ana bankası olma yolunda ING Bank şeffaf ve müşteri
odaklı yaklaşımı ile sektörde fark yaratarak, her ölçekte dış ticaret
yapan firmaların diledikleri avantajları seçebildiği
“Dış Ticaret Ürün Paketi”ni hayata geçirdi.
Uluslararası tecrübesini Türk firmalarına aktarmayı hedefleyen ING BANK; dış pazarda büyürken
maliyetlerini kontrol altına almak isteyen işletmelere özel dış ticaret ürün paketleri sunuyor.
Dış Ticaretin En Kolay Yolu: ING Dış Ticaret Ürün Paketleri
ING Bank Dış Ticaret Ürün Paketleri ile ihracat ve ithalat yapan firmaların farklı ihtiyaçları karşılanıyor
ve sunulan her bir Paket ile müşterilere çok özel avantajlar sağlanıyor.
Dış Ticaret Paketi kapsamında müşteriler gerçekleştirdikleri ithalat veya ihracat işlemlerine paralel
avantajlı hizmet ve fiyatlarla buluşurken; işletmelerin ihracat işlemlerinden transferlerine, krediden
mevduat işlemlerine, döviz işlemlerinden tüm bankacılık işlemlerine kadar tüm ihtiyaçları tek paket ile
karşılanıyor. Üstelik işletmelere dış ticaret paketlerinden; kendilerine en uygun olanı şeffaf bir şekilde
seçme olanağı getiriliyor.
İthalat ve ihracat işlemlerinde müşterilerin finansman dahil tüm ihtiyaçları karşılayan “Dış Ticaret
Paketleri” işletmelere en verimli şekilde dış ticaret yapma olanağı sunuyor. Müşteriler
gerçekleştirdikleri ithalat veya ihracat işlemlerine paralel kendilerine en uygun olan İhracat Paketi,
Klasik Paket, İşlem Sayısı Paketi ve İşlem Tutarı Paketi’nden birini seçerek avantajlardan
yararlanıyorlar.
ING Bank’tan yeni bir hizmet daha! ING Dış Ticaret Danışma Hattı
Müşteriler, Dış Ticaret Paketleri ile ilgili detaylı bilgi almak için hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında
ING Bank Dış Ticaret Danışma Hattı’nı 0850 222 9 333 ‘ten arayabilecek ya da
disticaret@ingbank.com.tr adresine e-mail gönderebilecekler.
ING Bank Uluslararası Bankacılık Deneyimini müşterileri ile buluşturuyor!
Tasarrufa değer veren ve müşterilerini bu yönde destekleyen ING Bank, dış ticaret konusunda da
müşterilerini destekliyor. ING’nin uluslararası deneyimini müşterileri ile buluşturan ING Bank Türkiye
Uluslararası Ticari Müşteriler Masası – IBC (International Business Clients) ile 23 ülkede yerel market
ve piyasa koşulları hakkında bilgi birikimi ile uluslararası ticaret konusunda müşterilerine yurtdışında
da hizmet sunuyor.

ING Bank Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar USD ihracat hacmi hedefinin en büyük destekçilerinden biri
olarak sektördeki yerini almayı hedeflemektedir.
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ING Grubu Hakkında:
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 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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