
ING & Konya Optisyen -Gözlükçüler Odası 

Özel Avantajlar! 
 

Kobi Anında Kredi 

 İş yerinizden ayrılmadan, şubeye gitmeden tamamen dijital olarak anında hizmet 

alabilirsiniz.  

 KOBİ Anında Kredi, 30,000 TL- 12 ay vadeye kadar %1;59 faiz oranı fırsatı, 

 Kredi kullandırımı sırasında, kullandıhınız kredi tutarının %1'i kadar tek seferlik kredi 

masrafı ödersiniz. Kredi limit tahsis ücreti ödemezsiniz. 

 KOBİ Anında Kredi kapsamında kredinizi en az 6 ay, en fazla 60 ay vade ile 

kullanabilirsiniz, seçiminizi firmanızın ihtiyaç ve nakit akışına göre belirleyebilirsiniz. 

 Kobi anında kredi ile onaylanan limitler dahilinde max 100,000 TL- 60 ay vadeye 

kadar kredi kullanım imkanı 

  

 KOBİ Anında Kredi'de teminat vermeniz ve kefil göstermeniz gerekmez. 

 

 Kredi kullandırımda herhangi bir sigorta ücreti bulunmamaktadır 

 
E-Turuncu  

 e-Turuncu Hesap ile günlük faizle birikim yapabilir ve ilk kez e-Turuncu Hesap 

açmanız durumunda Hoş Geldin Faizi kazanabilirsiniz.  

 Kampanya özelinde , %21 Hoşgeldin faizi ile kazanmaya başlayabilir,  3 ay sonunda 

Turuncu Ekstra programı dahilinde 1.250 TL ve üzerinde harcama yaparsanız, 

birikimlerinize + 2% faiz oranı kazanabilirsiniz. 

3 Ay Şartsız Koşulsuz Pos Ekstra  

 POS Ekstra kullanımlarınızda 3 ay boyunca koşulsuz şartsız %0,79 üye iş yeri ücreti 

fırsatından ve kampanya süresince ücretsiz POS yazılım/bakım/donanım 

hizmetinden yararlanabilirsiniz. * 

*3 ay sonunda ING Business Banka kartı ile her ay yapılan en az 3.000 TL ve üzeri 
fatura, market, benzin, restoran, kafe harcamalarında yaptığınız sürece üye iş yeri ücreti, 

(eski adıyla komisyon) bir sonraki ay için tek çekim %0,79 olarak uygulanır. 

 

Sadece bir adet üye iş yeriniz için POS Ekstra'dan yararlanabilirsiniz. %0,79 üye iş yeri ücreti tek çekim 

işlemlerde geçerli olur. 

 

Taksitli işlemlerde standart üye iş yeri ücreti uygulanır. 

**50.000 TL ciroya kadar %0.79 tek çekim üye iş yeri ücreti, 50.000 TL üzeri ciro için 

%1.69 tek çekim üye iş yeri ücretinden faydalanabilirsiniz. 

 



Şirket Kredi Kartı 

 Kredi  başvuru aşamasında, Kredi ile  birlikte Şirket Kredi Kartı Talep edilmesi 

halinde , ilk kullanımda 100 TL Bonus Yüklemesi. 

 

Ek Hizmetler 

 12.000 ATM ahında ücretsiz işlem gerçekleştirebilirsiniz.* 

 *Akbank ve Türkiye İş Bankası ile yapılan ATM işbirlihi kapsamında; Türkiye 

genelinde 12.000 ATM’yi nakit işlemleriniz için ücretsiz ve sınırsız kullanabilirsiniz. 

Yurt içi diher banka ATM’lerinden ayda 6 kez ücret ödemeden para çekip ve 

yatırılabilirsiniz 

 Ücretsiz EFT ve havale yapabilirsiniz.  

Kampanya Koşulları 

 Kampanya .../.../ 2022 – ..../.....2023 tarihleri arasında geçerlidir ve VI. Bölge Konya Optisyen- 

Gözlükçüler Odası  kayıtlı üyelerin,  internet sitesi ve sms/maling iletişimleri üzerinden 

yaptıkları başvuruları kapsar.  

 ING kampanya koşullarında dehişiklik yapma, kredi kullanım şatlarını dehiştirme ve 

deherlendirme sonucu da reddetme hakkını saklı tutar.  

 


