İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş.
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ODA ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER
A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ
Banka Oda üyesi firmaların ihracatın finansmanına yönelik talep edecekleri kredilerde piyasa
koşullarına uygun rekabetçi faiz oranı uygulayacaktır.
a. İhracatçıya Özel Hammadde ve Mal Alım Kredileri (Dövize Endeksli veya Döviz
Cinsinden)
İhracatçı firmalarımızın gerek yurtiçi gerekse de yurtdışından yapacakları hammadde ve mal
alımları uygun vade ve geri ödeme koşullarıyla desteklenmektedir.
Kullandırılacak olan krediler sayesinde ihracatçılarımız mal alımlarında nakit ödeme
avantajından faydalanarak girdi maliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetebileceklerdir.
Hammadde Finansmanı: Müşterilerin faaliyet döngüsüne uygun olarak, proforma fatura veya
fatura aslı karşılığında, hammadde ihtiyaçlarının finansmanına yönelik özel kredi desteği
sağlanmaktadır.
Mal Alım Finansmanı: Proforma fatura veya fatura aslı karşılığında müşterilerin faaliyet
konuları ile ilgili malzeme ve mal alımlarının finansmanına yönelik özel kredi desteği
sağlanmaktadır.
Kredi kullandırımları fatura karşılığı olarak müşterinin hammadde ve mal tedarikçisine
gönderilecektir. Ayrıca ihracatçı müşterilere destek olmak amacıyla ilgili kredi değerlendirme
süreçlerinde bu kapsamda gelen taleplere öncelik verilecektir.
b. İhracat Kredileri (Döviz/TL)
İhracatçı üyelerin ihracatının finansmanı amacı ile azami 18 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.
İhracat Döviz Kredisi kullanan firmaların ihracat bedellerinin Bankaya gelmesi beklenmektedir.
Asgari 3 ay, azami 18 ay vadeli olarak aşağıdaki kredi türleri sunulmaktadır.
 Spot İhracat Döviz Kredisi
 Spot TL İhracat Kredisi
 Rotatif TL ve USD İhracat Döviz Kredisi
İhracatçıya destek kredilerini kullanan üyeler için döviz alım-satım, ithalat transferi,
havale, eft gibi bankacılık işlem ücretleri/masraflar ve fiyatlamalar, protokolün ilgili
maddelerinde belirtildiği şekilde devam edecektir.
Turuncu Adım Ihracat Kredisi*
Turuncu Adım Kredisi ile İzmir Ticaret Odası’na özel ayrılan kaynak ile KOBİ’ler
desteklenmektedir.
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İhracat belgesi olmayan, döviz girdisi yaratan YP Turizm Kredileri de özel kaynaktan
faydalanabilecektir.
*Turuncu Adım Kredisi Kapsamında verilen kredilerin vadesi 31 Aralık 2015’i geçemez.

NAKİT KREDİLER
a. Taksitli Ticari Krediler
 Yatırım Kredisi (Makine Ekipman)
Üyelerin faaliyet alanı ile ilgili makine alımları için TL cinsinden azami 36 ay vadeli eşit taksitli
olarak Banka tarafından uygun görülen teminat şartları ile kullandırılacaktır.
 İşletme Sermayesi Kredisi
Hammadde, küçük demirbaş, vb. alımı, iç dekorasyon – yenileme vb. amaçlar için TL
cinsinden azami 24 ay vadeli eşit taksitli olarak kullandırılabilecek olup, Banka tarafından
uygun görülen teminat şartları ile kullandırılacaktır.
 İşyeri Kredisi
İşyeri alımına yönelik olarak TL cinsinden azami 60 aya kadar vadeli eşit taksitli ve
gayrimenkul ipoteği karşılığı kullandırılacaktır.
 Ticari Araç Kredileri
Üyelerin iş amaçlı kullanacağı 0 Km. TL cinsinden ağır ve hafif ticari araç kredileri için azami
48 ay vadeli eşit taksitli olarak araç rehni karşılığı kullandırılacaktır.
b. Kısa Vadeli Nakdi Krediler
 Spot / Rotatif krediler
Üyelerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve ana firmaların tedarikçi firmalara
vereceği sipariş üzerine avans kredisi olarak TL cinsinden azami 12 ay vade ile cazip faiz
oranları ve Banka tarafından uygun görülen teminat şartları ile kullandırılacaktır.
 Tüzel Kredili Mevduat Hesabı
Üyelerin günlük nakit ihtiyaçları, çek fatura ödemeleri vb. ihtiyaçları için her an kullanıma hazır
Ticari Kredili Mevduat Hesabı tanımlanacaktır.
B. Gayri Nakdi Krediler
a. Teminat Mektupları
Firmalara Teminat Mektubu Kredisi tahsis edilerek taahhüt, mal alımı, bayilik amaçlı
kullandırılabilecektir. Diğer konulardaki teminat mektupları için Banka ayrıca değerlendirme
yaparak uygun görülenleri işleme konu edecektir. Süresiz teminat mektubu talepleri Banka
tarafından değerlendirilecektir.
Üye firmaların Gümrük ve Ticaret Müdürlük’lerine verilmek üzere talep edecekleri Teminat
Mektupları için tabela faiz oranları üzerinden % 50 indirim ile fiyatlama yapılabilecektir.

2

b. Akreditif
Bankaca kredibilitesi uygun bulunan firmalara Akreditif Kredisi kullandırılabilecektir.
İhracat Akreditifi
Dünya çapındaki geniş banka/şube ağı ve yaygın muhabir banka ağı sayesinde geniş bir
coğrafyada ihracat akreditiflerine teyit eklenebilmektedir.
İhracatın güvence altında yapılabilmesi için EBRD ve IFC gibi kuruluşların garantisi altında zor
ülkelerde de teyit eklenebilmektedir.
İşlem bazında değerlendirilerek üyeler lehine açılan teyitsiz akreditiflere “sessiz teyit"
eklenerek ticari ve politik risklere karşı üyeler korunabilecektir.
C. MEVDUAT VE YATIRIM ÜRÜNLERİ
a. Vadeli Türk Lirası ve Döviz Mevduat Hesabı
Piyasa şartlarına göre arzu edilen vadelerde, günlük olarak belirlenen rekabetçi oranlar
uygulanabilecektir.
Üye firmalar diğer döviz birimleri yanında XAU Altın Hesabı açarak da altım satım işlemi
yapabilirler.
b. Masrafsızlık ve Faiz Kazandıran Likidite Yönetim Hesabı
Küçük ve orta ölçekli işletmelere dinamik bir likidite yönetim hesabı olan ING Paydos Yok
Hesap sunulabilecektir. Firmalar, Paydos Yok Hesap ile gündüzleri tüm bankacılık işlemlerini
gerçekleştirirken, geceleri hesapta bulunan 5.000 TL üzerindeki kalan bakiye üzerinden
gecelik faiz kazanabilecekler.
Paydos Yok Hesap ile kazanılan avantajlar*:
 Hesap işletim ücreti muafiyeti
 Internet ve telefon bankacılığı ile ücretsiz EFT/Havale işlemleri
 Masrafsız çek karnesi**
 Ücretsiz çek takas ve tahsilat işlemleri**.
*Sunulan avantajlar sadece Paydos Yok Hesap’ın tanımlandığı vadesiz hesap için geçerlidir.
**Değerli kağıt bedeli ve vergiler hariç olup sadece TL çekler için geçerlidir.

c. Üye firmaların Çalışanlarına Yönelik Nakit Akışı Yönetim Hesabı
“ING Günlük Paket” ile üye firma çalışanlarının tüm temel bankacılık ihtiyaçları
karşılanabilecektir. ING Günlük Paket'te, Vadesiz Mevduat Hesabı, Destek Hesap, ING Bonus
Kart ve Otomatik Fatura Ödeme talimatları bulunmaktadır. ING Günlük Paket ile otomatik
ödeme aracılığıyla ödenen faturaların her ay % 2 si bonus puan olarak kredi kartına iade edilir.
Günlük Paket kapsamında yapılan EFT/Havalelerden masraf alınmaz, hesap işletim ücreti
uygulanmaz, ING Bonus Kart kart aidatı yansıtılmaz.
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D. NAKİT YÖNETİMİ ÜRÜNLERİ
 Oda üyesi bayilik sistemi ile çalışan üye firmalar Doğrudan Borçlanma Sistemi ile nakit
akışlarını güvenli bir şekilde yönetebilecektir. Elektronik ortamda gönderilen fatura bilgilerine
göre, ilgili tarihlerde tahsilatlar otomatik olarak yapılmakta, hesap bakiyelerinin yeterli
gelmediği durumda DBS limitleri devreye girmekte ve zamanında tahsilat sağlanmaktadır.
 Oda üyesi firmalar, talep edecekleri ilk çek karnesini yasal yükümlülükler hariç masrafsız
şekilde alabilecek olup; sonraki çek karnesi taleplerinde yasal yükümlülükler hariç yaprak
başına standart 2 TL ödeyerek çek karnesi alabileceklerdir.
 Oda üyesi firmaların tahsil ve teminata verecekleri çeklerden masraf alınmayacaktır.
 Banka kredi politikaları ve uygun gördüğü teminat şartları ile Üyelerin talep etmesi halinde
vergi/SGK ödemelerinde Nakit Yönetimi Kredisi kullandırabilecektir.
 Üye firmalara aşağıda yer alan aylık fiyatlarla başka herhangi bir ödeme yapmadan ING
Bank POS cihazı tesis edilebilecektir.
Ertesi gün: 1,20 % komisyon oranı
Ayrıca üyelere mikro POS ürünü de sunulabilecektir.
Mikro POS
Mikro POS ile Müşterilerine özel “ 0 “ komisyonlu, ertesi gün ödemeli pos hizmeti aşağıda yer
alan aylık fiyatlarla başka herhangi bir ödeme yapmadan ING Bank POS cihazı tesis
edilebilecektir.
Ciro / Komisyon Tablosu






1.000 TL‘ ye kadar 20 TL
3.000 TL’ ye kadar 40 TL
5.000 TL ye kadar 60 TL
10.000 TL’ye kadar 150 TL
15.000 TL’ye kadar 200 TL

Mikro POS’larda ciro aşımı olur ise aşan ciro üzerinden %1 komisyon alınmaktadır.
Protokol tarihi itibariyle uygulanacak POS oranları ve ücretleri yukarıda belirtilmiştir, POS
oranları ve ücretleri piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.
ING’den E-Fatura Çözümü: INGeF
E-Fatura'ya geçiş yükümlülüğü bulunan mükellefler için uygun çözümler INGef ile Banka
tarafından üyelere sunulabilecektir. Üyeler; INGef ile e-fatura gönderebilecek, alabilecek,
arşivleme ve dilerlerse ödeme özelliğinden de faydalanabileceklerdir.


INGeF, firmaların çeşitli muhasebe sistemleri ile kurulan entegrasyonlar sayesinde
doğrudan firmaların muhasebe sisteminden kapsama giren alıcı firmalara e-Fatura
gönderimi yapılmasını sağlayabilmektedir.
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INGef ile; Firmalar Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden tek tek alıcı firmalara e-Fatura
düzenleyip, gelen e-Faturaları görüntüleyebilir, gelen e-Faturayı açıklama belirterek
reddedebilir, hangi firmalara e-Fatura keseceğinin bilgilerini raporlayabilir ve arşivleme
hizmetlerinden yararlanabilirler.
Gelen/giden faturaları UBL-TR formatından PDF, XML veya Excel formatlarına veya bu
formatlardan UBL-TR formatına otomatik dönüştürme imkânı da sunabilmektedir.
INGeF platformunu kullanan firmaların adlarına bir e-Fatura gelmesi halinde; gelen eFatura bilgisi ve görseli, otomatik olarak, bir e-posta ekinde firmalara iletilebilmektedir.
INGeF platformu kullanılarak gönderilen faturalar ile ilgili akıbet bilgisi mail olarak
kullanıcılara iletilmektedir.

E. BİREYSEL EMEKLİLİK VE SİGORTA İŞLEMLERİ
BES
ING Emeklilik BES paketi ile üyelerin, kurumsal ihtiyaçları ve çalışanlarının özel emeklilik
planlarını kapsayan çözümler sunulabilecektir.
Üyelere özel sunulan avantajlar:
 3 yıl dolmadan ayrılma durumunda 250 TL çıkışa ertelenmiş giriş aidatı
 Seçilen fon karmasına göre oluşacak fon işletim gider kesintisi
 Minimum 80 TL katkı payı,
 Katkı payı ve sistemde kalma süresine göre %2’den azalan yönetim gider kesintisi.
Firma Esas Koruma Sigortası
Kobi ve Ticari firmalara yönelik bir finansal koruma ürünü olan “Esas Koruma Sigortası” ING
Emeklilik ile talep eden üyelere sunulabilecektir.
Firma Esas Koruma Sigortası ile üyelerinin kullandığı krediler için üyelerin ve bankanın kredi
alacağı vefat, maluliyet risklerine karşı koruma altına alınabilecektir.
Sigorta
ING Bank şubeleri, Bireysel Emeklilik sisteminin yanı sıra sigorta işlemlerine ilişkin hizmet
verebilmektedir.
Bankanın çalışmakta olduğu sigorta şirketleri aracılığı ile üyelerin KOBİ sorumluluk, nakliyat,
işyeri, endüstriyel yangın vb. her türlü sigorta ihtiyaçları karşılanabilecektir.
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F. DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
a. İhracat Reeskont Kredisi / Türk Exımbank Gayrinakit Krediler (Teminat Mektubu Ve
Aval)
Üyelerin işletme sermayesi finansmanına yönelik Eximbank kredilerinde aracılık hizmeti
verilecek olup; Türk Eximbank Reeskont Kredilerine verilen avaller, Türk Eximbank’tan kredi
teminine yönelik teminat mektupları, Eximbank Performans Mektupları ve Niyet Mektupları’nda
ihracat bedelinin Bankada Üye firma adına açılan vadesiz hesapta tutulması kaydıyla üyelere
tabela fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanabilecektir.
b. Sigortalı İhracatın Finansmanı
ING Bank, Türk Eximbank, Coface ve Atradius ile yapılan protokoller çerçevesinde Kısa Vadeli
İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında teminat altına alınan ihracat bedeli alacaklarını
finanse edebilecektir.
Üye firmaların sigortalı temlik teminatı ile kredi talepleri Banka Kredi Politikalarına uygun
olarak değerlendirmeye alınacaktır.
c. İtalya Simest Teşvik Prim Sistemi
Makine-ekipman ithalatını İtalya’dan yapacak üyeler Simest Teşvik Prim Sisteminden
yararlanabileceklerdir. Üyeler, İtalya’dan yapılan 500.000 EUR ve üzerinde makine
ithalatlarında, makine bedeli üzerinden nakit prim iadesi yapılabilmektedir. Ödemenin peşin,
peşin akreditif, iskonto edilebilir vadeli akreditif veya leasing ile yapıldığı durumlarda
kullanılabilen ürün iskonto edilebilir, vadeli akreditif kullanıldığında uygun maliyetli vadeli
ödeme seçenekleri de yaratılabilmektedir.
d. Tayvan’dan Yapılan İthalat İşlemleri
Üyelerin Tayvan’dan yapacakları her türlü makine-ekipman, yedek parça, hammadde, mamul
veya yarı mamul malların ithalatının finansmanı için Taiwan Exim Bank’tan çok uygun
maliyetlerde fon temin edebilecektir.
e. Ülke Kredileri
İhracatlarını teşvik etmek isteyen bazı ülkelerin yatırım malı ithalatı yapacak firmalara orta ve
uzun vadeli finansman imkânları bulunmaktadır. Bu kapsamda, Üyeler belirli ülkelerin sunduğu
ülke kredilerinden Banka aracılığı ile faydalanabileceklerdir.
Finansman şartları ve vadeleri ülkelere göre değişmektedir. Finansman genelde makine,
teçhizat gibi yatırım malı ithalatına yönelik olup tüketim mallarına finansman sağlayan
kuruluşlar da bulunmaktadır.
İhracat İskontosu
Vadeli/kabul kredili ihracat akreditiflerini ve banka avalli kabul kredili vesaik işlemlerini uygun
maliyetlerle “gayrikabili rücu” iskonto ederek üyelerin ihracat alacaklarının vadesinden önce
nakde dönüştürülmesine olanak sağlanabilecektir.
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Yurtiçi Poliçe / Akreditif
Yurtiçi satışlarda sıkça kullanılan ve tarafları yurtiçinde yerleşik kişilerce, yabancı para
üzerinden düzenlenen yurtiçi avalli poliçe ve yurtiçi akreditif işlemlerine aracılık edilebilecektir.
Vadede bedelin TL olarak ödenme gerekliliğinin poliçede ve akreditifte belirtildiği bu işlem
türünü satışlarını vadeli yapmak ya da alımlarında vade sağlamak isteyen üyelere
sunulabilecektir.
Peşin, Vesaik ve Mal Mukabili İthalat İşlemleri:
Evrakları 3 aydan eski olmayan mal mukabili ve vesaik mukabili işlemlerine veya yüklemesi 1
aydan ileri olmayan peşin ödeme işlemlerine muhabirlerden uygun maliyetlerle fonlama imkanı
sağlanabilecektir.
İslami Finansman (Murabaha):
Üyelerin borçlu Bankanın garantör sıfatıyla finans kurumlarından temin ettiği İslami finansman
kredileridir.
Finansman ihtiyaçlarını çeşitlendirmek veya faizsiz bankacılık ürünleri ile karşılamak isteyen
üyelere Banka tarafından sunulabilecektir.
f. ING Bank Dış Ticaret Ürün Paketleri
Dış ticaret yapan üyelere ING Bank Dış Ticaret Ürün Paketleri sunulabilecektir. Üyelerin dış
ticaret hacimlerine uygun paketler ile avantajlı hizmet ve masraflar sunulmaktadır.
ING Bank Dış Ticaret Paketleri:
 Yıllık ihracat işlem hacmi 5 milyon doların altında olan firmalara İhracat Paketi,


Yılda minimum 25 adet dış ticaret işlemi olan firmalara Klasik Paket,



Yılda minimum 75 adet dış ticaret işlemi olan firmalara İşlem Sayısı Paketi,



Yıllık 5 milyon doların üstünde dış ticaret hacmi olan firmalara ise İşlem Tutarı Paketi
önerilmektedir.

Üyelere dış ticaret potansiyellerine uygun olan paket seçimi ile ithalat işlem ücreti, ihracat
dosya masrafı ve ihbar komisyonunda çok özel fiyatlar, nakit ve gayri nakit kredilerde faiz
avantajları, döviz alış / satış ve forward işlemlerinde özel indirim ve özel fiyatlamalar
sunulmaktadır.
Aynı gün işlem valörü ile hesap işletim ücretinden muafiyet, internetten yapılan EFT/Havale
işlemlerinde masrafsızlık, ücretsiz çek tahsilatı ve ilk çek karnesi sunulan diğer avantajlar
arasında yer almaktadır.
Üyeler avantajlı hizmetler için Banka şubelerini ziyaret edebilir, 0850 222 9 333’den Dış
Ticaret Danışma Hattı’nı arayabilir ya da disticaret@ingbank.com.tr adresinden ING Bank Dış
Ticaret Danışma Merkezi ile iletişime geçebilirler.
g. SMS ile Gümrük Vergisi Ödemeleri:
Banka tarafından yapılacak çalışma ile Oda üyelerine SMS ile gümrük vergilerinin ödenmesi
hizmeti verilebilecektir.
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Banka ile gümrük vergilerinin SMS ile ödenmesi konusunda anlaşmaya varan üyeler gümrük
boşluk beyanname numarası yazarak SMS gönderecek, Banka tarafından otomatik olarak
ödeme işlemi yapılacak ve işlem hakkında SMS ile geri bildirim yapılacaktır.
SMS ile Gümrük Vergisi ödeme altyapısı ile üyeler hızlı kolay, para veya kart taşımadan
güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecektir.
G. HAZİNE ÜRÜNLERİ /OPSİYON-SWAP-FORWARD- VOB İŞLEMLER
Üye firmalara, finansal risklerini (gelecekteki kur dalgalanmaları ve/veya mal fiyatının
yaratacağı muhtemel zararları) vadeli işlem piyasalarını kullanarak azaltmaları veya ortadan
kaldırmaları amacıyla; firmaların dış ticaret hacimleri ve döviz işlemleri dikkate alınarak Hazine
İşlem Limitleri atanabilecektir.
Söz konusu limitler, Bankanın genel kredi politikası kapsamında değerlendirilecek olup
yapılacak Hazine işlemlerinde teminat olarak kullanılabilecektir. Teminat oranları işlem
vadesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
Üye firmaların ihtiyaçları doğrultusunda USD, EUR, GBP, CHF, SEK, DKK, CAD, NOK, JPY,
AUD, RUB para birimleri cinsinden TL’ye karşı ve USD’ye karşı forward işlemleri
fiyatlanabilecektir.
Üye firmaların döviz alım/satım işlemlerinde; firmanın finansal ihtiyaçlarına ve işlem
büyüklüklerine göre özel kur anlaşmaları yapılabilecek olup, spot ve forward işlemlerde
rekabetçi kur fiyatlamaları yapılabilecektir.
Üye firmalarla yapılabilecek günlük kur döviz bozum işlemlerinde ve forward işlem taleplerinde
spot kur olarak Reuters TLFX 11:00 kuru baz alınarak fiyatlama yapılabilecektir. Taleplerin en
geç saat 10:00’a kadar iletilmiş olması gerekmektedir. Spot işlem tutarı minimum 10.000 USD
forward işlemlerde minimum tutar ise 50.000 USD olabilecektir.
İŞLEM TUTARI

TLFX 11:00 ALIŞ KURU İLE FİYATLAMA

1 milyon USD’ye kadar

TLFX 11:00 alış kuru + binde 1

1 milyon USD- 5 milyon USD

TLFX 11:00 alış kuru + binde 0.5

5 milyon USD üstü

TLFX 11:00 alış kuru

Söz konusu fiyatlamalar 2014 yılı için geçerlidir.

Yukarıdaki tutarların muadili EUR alış işlemlerinde aynı sayfada açıklanan EUR/USD bid
paritesi geçerli olacak; GBP gibi diğer para birimlerinde ilgili para biriminin 11:00’deki paritesi
hesaplamada baz alınacaktır.
Üye firmalar, protokol kapsamında Banka tarafından kendilerine tahsis edilecek Hazine İşlem
Limitleri içerisinde kalmak kaydıyla aynı vadeye birden fazla forward işlemi
gerçekleştirilebilecektir. İhracata bağlı türev piyasalara yönelik işlem talebinde bulunan
üyelerin ihracat bedellerini ING Bank’a yönlendirmeleri zorunludur
Üye firmalar, Hazine İşlem Limitleri içerisinde kalmak kaydıyla opsiyon satın alarak ve swap
işlemleri ile finansal risklerini minimize edebileceklerdir.
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Forward işlemlerinde vadeden önce cayma veya erken kapama mümkün olmamaktadır.
Ancak üye firmaların talebine bağlı olarak tesis edilen Hazine İşlem limitlerinin yeterli olması
kaydı
ile
ilgili
vadeye
ters
işlem
yapılarak
pozisyon
kapatılabilecektir.
Bunların yanında Bankada ilk defa işlem yapmaya başlayan üyelere Destek Kur Sistemi ile
avantajlı kur fiyatlaması yapılabilecektir.
H. DİĞER BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERDE SUNULACAK AVANTAJLAR
 Talep doğrultusunda piyasadaki gelişmelerin takibi için üye firmalar ile Banka Ekonomik
Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan Bültenler düzenli olarak paylaşılabilecektir.
 Eximbank kredi başvurularında banka tarafından yapılacak değerlendirmelerden sonra Oda
üyelerine öncelik verilmesi için azami çaba gösterilecektir.
 ING Leasing işlemlerinde 60 aya kadar vadeli eşit taksitli ve tüm üretim makinalarında
geçerli olmak üzere yapılacak finansman işlemlerinde öncelikli ve hızlı değerlendirme
yapılacaktır.
 ING Faktoring, üyelere özel hızlı kredi süreci ve esnek vadelerde piyasa şartlarına göre
uygun fiyatlama olanakları ile yurtiçi ve ihracat faktoringi hizmeti sağlayacaktır.
 Komisyon Paket’leri ile üye firmaların yapacakları EFT, Havale işlemlerinde ve Hesap
İşletim Ücreti işlem masraf ve komisyonlarında indirim uygulanacaktır.
 İş bu teklif Oda ile yapılan çalışma kapsamında kullandırılacak krediler ve diğer bankacılık
ürün ve hizmetleri için geçerlidir. Banka yukarıda belirtilen şartları tüm şartları değiştirmek
konusunda tam yetkilidir.
 Firmaların vesaik gönderim işlemlerinde DHL ücreti vesaik başına yurtiçi 50 TL, ABD
Uzakdoğu 75 USD ve Avrupa 50 USD olarak uygulanacaktır. İhracat bedelinin 2 işgünü
Bankada kalması halinde DHL fiyatları üzerinden %50 indirim yapılacaktır.
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EK: ING BANK A.Ş. İZMİR TİCARET ODASI PROTOKOLÜ – FAİZ ORANLARI-24.03.2014

ING BANK – İZMİR TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA
KULLANDIRILACAK KREDİLERE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

25.000 USD/EUR – 100.000 USD/EUR arası krediler için
Para Birimi

İHRACAT KREDİLERİ
Rotatif Kredi
Spot Kredi (12 ay)

:
:

Para Birimi

TL

USD

EUR

15.05
15.75

5.00
5.25

4.75
5.25

TL

USD

EUR

15.50
15.50

5.65
5.65

5.65
5.65

TL

USD

EUR

15.05
15.75

5.05
5.35

4.80
5.20

TL

USD

EUR

15.50
15.50

5.85
5.85

5.85
5.85

HAMMADDE VE MAL ALIM KREDİSİ
VADE
4ay
6 ay

:
:

100.000 USD/EUR – 500.000 USD/EUR arası krediler için
Para Birimi
İHRACAT KREDİLERİ
Rotatif Kredi
Spot Kredi (12 ay)

:
:

Para Birimi
HAMMADDE VE MAL ALIM KREDİSİ
VADE
4ay
6 ay

:
:

Yukarıda yer alan fiyatlamalar, banka tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
Bu protokol kapsamında üye firmalara, nakit ve gayrinakit kredi taleplerinde indirimli faiz/komisyon oranlarından faydalanabilme
olanağı sunulmaktadır. Bu imkandan faydalanmak için üye firmaların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
1. Kullandırılacak kredilerin karşılığı olan ihracat bedellerinin ING Bank’a getirilmesi;
2. ING Bank tarafından üyelere sunulan (Çek Karnesi, ING Bonus Business Card, Ticari Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik
Ödeme, Vergi/SSK Ödemesi, Vadeli Mevduat, Sigorta Ürünleri, Internet Bankacılığı) ürünlerden en az 3 adedini
kullanıyor olması veya 3 ay içerisinde aktif olarak kullanır hale getirilmesi gerekmektedir.
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