Mistrz Domowych Finansów odkrywcą
nowości bankomatowych
Z bankomatu korzystać
potrafimy
wszyscy. Mistrz Domowych Finansów nie zna chyba nikogo, kto choć raz nie wypłacał pieniędzy z bankomatu,
a sam odkrywa wciąż nowe możliwości, jakie dają te urządzenia. Szczególnie takie najnowocześniejsze, jakie można spotkać w placówkach Banku Spółdzielczego
w Chodzieży, na chodzieskim Rynku czy w Oddziale w Budzyniu. Mistrz jest przekonany, że naprawdę warto bliżej poznać możliwości tych urządzeń
i wykorzystać je dla wygody korzystania z usług
banku.
Tym razem, chciałby zainteresować klientów
Banku Spółdzielczego w Chodzieży Sm@rt Wypłatą. Każdy wie, jak skorzystać z bankomatu przy pomocy karty. Ale czy czasami nie zachodzi potrzeba
wypłaty pieniędzy bez jej użycia? Są takie sytuacje,
kiedy chcemy by ktoś, nie posiadający karty, mógł
wypłacić pieniądze z naszego rachunku; np. kiedy
jesteśmy w domu, a osoba, której pieniądze chcielibyśmy przekazać, akurat robi zakupy na mieście.
Sm@rt Wypłata jest właśnie do tego przeznaczo-
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na. Wystarczy, że osoba ta posiada telefon, na
który można wysłać sms-em kod autoryzacji wypłaty i już możemy, przez internet banking przekazać dyspozycję wypłaty do bankomatu. Osoba,
która otrzyma taki kod, bez potrzeby posiadania
karty, może wypłacić wskazaną kwotę z bankomatu. Warto pamiętać, że klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży mają taką możliwość, bo potrzeba
skorzystania z tej usługi może się pojawić w każdej
chwili.
Mistrz wie, że nie wszystkie bankomaty umożliwiają wykonywanie takich zleceń, ale Bank Spółdzielczy w Chodzieży posiada w swych placówkach na Rynku w Chodzieży oraz w Budzyniu,
takie właśnie urządzenia i dzięki nim jego klienci
mogą korzystać z wielu nowych możliwości. Prócz
tego, można w nich dokonywać wpłat na swoje rachunki, korzystać z możliwości biometrycznej autoryzacji transakcji, czy sprzedać lub kupić walutę
Euro, bowiem te urządzenia, to również całodobowe kantory wymiany tej waluty.
Mistrz już odkrył bankomatowe nowości w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, a teraz zachęca do
ich odkrywania wszystkich czytelników Spółdzielczej Gazetki Bankowej.

