Mistrz Domowych Finansów i bankomaty
Jeszcze nie tak
dawno, bankomat
kojarzył się z urządzeniem, które służy wyłącznie do wypłaty
gotówki i właściwie na tym
koniec. Nadal większość tych
urządzeń pełni tylko taką rolę,
ale coraz częściej dostępne są i takie,
które mogą być wykorzystane do wielu
innych celów.
Mistrz Domowych Finansów wie, że Bank Spółdzielczy w Chodzieży stawia na udostępnienie
swoim klientom takich urządzeń, które będą dawały, prócz wypłaty gotówki, jeszcze wiele innych
możliwości. Takie nowoczesne urządzenie, funkcjonuje już od dwóch lat w Chodzieży, w Filii Banku na chodzieskim rynku. W całodobowej streﬁe
obsługi, klienci mogą nie tylko wypłacać gotówkę,
ale również dokonywać wpłat na swoje rachunki
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, realizować
smart wypłaty, za pomocą telefonów komórkowych, a nawet kupić lub sprzedać euro. A do tego,
do dokonywania wpłat czy wypłat, klienci Banku
Spółdzielczego w Chodzieży nie potrzebują nawet karty, bowiem urządzenie wyposażone jest
w system biometrycznej autoryzacji, który pozwala identyﬁkować klienta, poprzez przyłożenie
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dłoni do specjalnego czytnika. Jest to niezawodny
i bezpieczny sposób autoryzacji transakcji, który
zabezpiecza przed ryzykiem, związanym z utratą
karty, czy jej zniszczeniem. Oczywiście, transakcje
przy pomocy kart są również realizowane, podobnie jak w każdym innym bankomacie.
A dziś, Mistrz ma dla wszystkich czytelników
Spółdzielczej Gazetki Bankowej, wspaniałą nowinę
– na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, Bank
Spółdzielczy w Chodzieży, udostępni klientom kolejne takie urządzenie. W Oddziale w Budzyniu, powstaje bowiem całodobowa strefa obsługi, w której zamontowany zostanie taki sam bankomat, jak
funkcjonujący w chodzieskiej ﬁlii. Udostępnione
w nim będą wszystkie funkcje, o których Mistrz
już wspominał i dzięki temu klienci Banku, będą
mieli do dyspozycji już dwa tego typu najnowocześniejsze urządzenia. Poprawi się również komfort
korzystania z bankomatu w Oddziale w Budzyniu,
bowiem wewnętrzna strefa całodobowej obsługi,
zapewni nie tylko osłonę przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, ale również pozwoli
na realizacje operacji w bardziej dyskretny i bezpieczny sposób.
Mistrz jest przekonany, że to niezwykle przyjazne urządzenie, będzie dobrze służyło klientom
Banku Spółdzielczego w Chodzieży, podobnie jak
to ma miejsce w chodzieskiej ﬁlii, gdzie taki bankomat wrósł już w krajobraz ﬁlii i całego rynku.

