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ING Bank’tan Otomobil Sektörüne
İkinci El Stok Finansmanı Uygulaması
ING Bank Nakit Yönetimi, otomobil bayileri ve alım satımı ile uğraşan işletmelere özel İkinci El Stok
Finansmanı uygulamasını hayata geçirdi.
İkinci El Stok Finansmanı kapsamında ilgili firmalar müşterilerinden aldıkları ikinci el araçların
finansmanını hızlı, kolay ve uygun fiyatlarla, binek ve hafif ticari araçlarda kasko değerinin yüzde
75'ine kadar 30-60-90 gün vade seçeneği ile ING Bank’tan karşılayabiliyor olacaklar.
Sistem kapsamında ING Bank müşterileri sadece bir kez şubelerine limit tesisi için başvuruda
bulunduktan sonra tesis edilen limit kapsamında kredi kullanımı, kullanılan kredilerin takibi ve geri
ödeme süreçlerinin tamamını internet şubesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Müşterilerin Ticari Hayatlarını Kolaylaştıran Çözümler
ING Bank Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz,
uygulamaya ilişkin verdiği bilgide, “2. El Stok Finansmanı ile otomotiv bayilerinin işletme sermayesi
ihtiyaçlarına en uygun çözümü cazip kullanım koşulları ve internetin hızıyla buluşturarak
müşterilerimizin ticari hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede otomotiv sektöründeki
müşterilerimize özel vade ve kredi kullanım koşulları sağlayarak, ihtiyaçlarını modern çözümlerle
buluşturan banka olmayı hedefliyoruz” dedi.

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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