Dobry Bank,

na dziś, na jutro, na zawsze!

...już od 100 lat

6SowG]LHOF]D*D]HWND%DQNRZD

11 GRUDNIA 2013

~\F]\P\

3DyVWZX
E\DWPRVIHUuQDGFKRG]qF\FK
zZLqW%RHJR1DURG]HQLDSU]HSHwQLw\UDGR{s
PLwR{sLURG]LQQDVHUGHF]QR{sDQDGFKRG]qF\
1RZ\5RNVSU]\MDwUHDOL]DFMLQDMDPELWQLHMV]\FK
SODQoZLQDMSLuNQLHMV]\FKPDU]HyE\]GURZLH
LSRJRGDGXFKDE\w\3DyVWZD
QLHXVWDMqF\PXG]LDwHP
=DU]qGLSUDFRZQLF\
%DQNX6SowG]LHOF]HJR
Z&KRG]LH\

Szanowni Państwo
Rok jubileuszowy – 2013 dobiega
końca. Bank Spółdzielczy w Chodzieży rozpoczął drugie stulecie
swej działalności. Było w tym roku
wiele okazji do wspominania i upamiętniania wieku działania Banku,
jego historii i dziejowych zakrętów.
W kolejne stulecie wchodzimy
jako doświadczony, dobrze zorganizowany i gotowy na wyzwania
współczesności partner finansowych bardzo wielu z Państwa,
mieszkańców,
przedsiębiorców,
rolników, instytucji i samorządów
Ziemi Chodzieskiej i blisko z nią
związanych gmin powiatu pilskie-

go – Kaczory i Ujście. Jest to dla nas
powód do satysfakcji i dumy, że możemy wraz z Państwem budować
pomyślność naszej małej ojczyzny.
Jesteśmy przekonani, że nadal będziemy skutecznie odpowiadać na
Państwa potrzeby w zakresie usług
finansowych i coraz lepiej je zaspokajać.
Dziękujemy za wszystkie dowody
sympatii i życzliwości, jakie przy okazji jubileuszowych spotkań z Państwem stały się naszym udziałem.
Dowodzą one, że Bank Spółdzielczy
w Chodzieży – lokalnie działający
polski bank, jest potrzebny i dobrze

służy lokalnej społeczności, a towarzysząca jego działalności społeczna odpowiedzialność biznesu jest
dostrzegana i doceniana.
Jesteśmy przekonani, że pomyślność kolejnych lat będzie naszym
wspólnym udziałem, czego życzymy, wraz z życzeniami świątecznymi
i noworocznymi, Państwu i sobie.
Z poważaniem
Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

Ściśle fajny
kredyt świąteczny
Świąteczne wydatki, świąteczne prezenty...
również dla klientów – kredytobiorców
w Banku Spółdzielczym
Idą święta, świąteczne prezenty, świąteczne wydatki… Dobry kredyt na pewno się przyda, a kredyt ze
świątecznym upominkiem będzie jeszcze lepszy.
Na pierwsze 100 osób, które skorzystają z kredytu świątecznego „Ściśle fajne…”, czekają upominki
- książki „Na świątecznym stole”. Książki te, to zbiór
świątecznych, oryginalnych przepisów, które mogą
stać się także pomocne przy przygotowywaniu świątecznych potraw.
Zapraszamy do naszych Oddziałów i Filii!

100

pierwszych klientów otrzyma ksi¹¿ki
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Taką kartą
płacić warto!

Dobrze poukładane
wydatki z kartą Visa Business

Promocja kart debetowych VISA
BUSINESS w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży – taką kartą płacić warto.

Karta Visa Business Electron
Karta Visa Business Electron payWave

Mamy bardzo dobre wieści dla wszystkich klientów
instytucjonalnych (przedsiębiorców, rolników, spółek, instytucji samorządowych), którzy lubią wygodę
i kontrolę nad wydatkami w swojej firmie. Karty biznesowe to wygodny i bezpieczny sposób opłacania
wydatków służbowych w Polsce oraz zagranicą.
Taką karta płacić warto – zawsze warto, a teraz jest
warto jeszcze bardziej, ponieważ do końca grudnia
2013 r. oprócz karty debetowej każdy Klient otrzyma
do wyboru praktyczną i elegancką teczkę biznesową
lub organizer z kalendarzem na 2014 r.

Do każdej karty prezent
Zamów kartę Visa Business Electron
lub Visa Business Electron payWave,
a otrzymasz teczkę na dokumenty
lub organizer z kalendarzem.

Zapraszamy, jak zawsze, do placówek Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Kliknij i doładuj telefon - szybko i wygodnie
Możesz doładować telefon szybko, sprawnie i bez wychodzenia z domu, a dodatkowo
przez całą dobę i we wszystkich najważniejszych sieciach komórkowych w Polsce.
W trosce o najwyższą jakość naszych usług oraz
wygodę naszych
klientów
wdrożyliśmy
usługę
doładowania telefonów przez Internet Banking.
Każdy klient, który posiada dostęp przez internet do swego konta w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży, może szybko, bezpiecznie i bez
dodatkowych kosztów doładować sobie lub
swoim bliskim telefon komórkowy.

Doładowanie telefonu z konta internetowego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży:
 Błyskawicznie - konto telefonu zostaje doładowane bezpośrednio po wykonaniu
operacji na koncie bankowym,
 Bezpłatnie - za doładowanie telefonu nie
zapłacisz żadnej prowizji,
 Bez wychodzenia z domu - 24h na dobę,
wystarczy dostęp do Internetu.
 Z możliwością korzystania ze wszystkich
oferowanych promocji.
Czas sprawdzić, jak szybko, wygodnie i bezpiecznie można doładować telefon komórkowy!”
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Mistrz Domowych Finansów i konto osobiste
Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy, zwany też kontem
osobistym lub potocznie „rorem”, przyda się każdemu.
Mistrz Domowych Finansów
nie jest wyjątkiem
i wie,
w że konto osobiste
to wy
wygoda, oszczędność
czasu, możliwość korzystania z wielu
wi
usług, jak karty
płatnicze, bezgotówkowe
bez
opłaty
rachunków, dostęp do konta przez internet, płatności w siec
sieci i inne, wciąż nowe,
usługi. Wie również, że kkont osobistych jest
l jakk wiele
l jest b
kó i kiedy przychodzi
wiele,
banków
do wyboru takiego konta, potrzebne jest zastanowienie, rozważenie wszystkich za i przeciw, a nie kierowanie się impulsem, chwytliwym sloganem reklamowym,
czy telewizyjnym spotem.
Mistrz Domowych Finansów, jak każdy z nas, nie lubi
przepłacać, ale wie też, że jeśli coś jest darmowe, to
albo jest nic nie warte, albo opłaty są ukryte i najczęściej znacznie wyższe od tych jawnych. Z taką świadomością Mistrz podchodzi i radzi podchodzić również
do kont osobistych i innych usług bankowych. Kiedy
słyszy o koncie za darmo, czy za „zero”, zawsze sprawdza, w jakich sytuacjach i w jakich wysokościach prowizje będą jednak pobierane. Wtedy okazuje się, że by
nie płacić opłat i prowizji za takie konto, należy obowiązkowo skorzystać z innego produktu, np. karty czy
ubezpieczenia,
za
które trzeba już zapłacić i to najczęściej
znacznie więcej. Istnieją również konta,
pozornie darmowe,
z których korzystanie
obciążane jest opłatami, gdy nie zostaną
spełnione określone
warunki, np.: minimalny stan środków,
minimalne miesięczne wpływy, liczba wykonanych przelewów,
liczba operacji kartą itp. Mistrz wie, że
niespełnienie takiego
warunku, uruchamia
obciążanie
opłatą,
o której w żadnej
reklamie darmowe-
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go konta nie było mowy, a doszukanie się jej wymaga żmudnego studiowania taryf opłat prowizji, czego
klienci banków bardzo nie lubią i najczęściej nie robią.
Mistrz Domowych Finansów wie również, że konto
osobiste, by dobrze spełniało swą rolę, powinno być
wygodne w użytkowaniu. Właściciel konta powinien
mieć do dyspozycji pełna gamą możliwości, jakie konto
daje i dokładnie wiedzieć co i ile kosztuje. Nikt nie powinien być zmuszony do comiesięcznego stresującego
liczenia:
- czy już mi wpłynęło na konto ile powinno? - czy
zrobiłem odpowiednią liczbę operacji?
- czy użyłam karty tyle razy ile należy?
A jeśli nie, to ile mi naliczą dodatkowych opłat, jakimi
kwotami obciążą konto, może pożyczyć gdzieś pieniądze i wpłacić, by uniknąć opłaty? Mistrz uważa, że nie
potrzeba nam dodatkowych stresów. Konto ma nam
służyć do tego, czego potrzebujemy, a nie do tego co
chce wymusić na nas bank.
Dlatego Mistrz Domowych Finansów radzi wybrać
konto osobiste w banku, który do niczego nie zmusza,
a daje możliwości samodzielnego decydowania z jakich
usług klient ma ochotę korzystać, a przy tym stosuje
zasadę pełnej jawności opłat i prowizji.
Mistrz wie, że takim bankiem jest Bank Spółdzielczy
w Chodzieży, w którym klienci zawsze wiedzą kiedy, ile
i za co płacą, a płaca naprawdę niewiele.

Czyszczenie BIK? Nie daj się nabrać!
Akcja Biura Informacji Kredytowej, popularnego BIK,
została zorganizowana by przestrzec konsumentów
przed korzystaniem z usług firm oferujących tzw.
„czyszczenie BIK”.
Biuro wyjaśnia, na czym polegać może rola takich
firm i dlaczego nie warto korzystać z ich pomocy. Akcja
została sprowokowana pojawiającymi się reklamami
firm, które obiecują tzw. „czyszczenie BIK”, czyli usuwanie negatywnej historii kredytowej z rejestru BIK.
Na stronie www.bik.pl, dowiedzą się Państwo wię-

Lokata - bezpieczne
oszczędzanie

PREMIUM

cej o tym, jakie dane przekazywane są do BIK, jakie są
podstawy do ich przetwarzania oraz w jakich przypadkach, zgodnie z prawem, można wystąpić o usunięcie
danych.
W zakładce „Centrum edukacji BIK” można zapoznać
się ze szczegółami, dotyczącymi akcji „Czyszczenie
BIK? Nie daj się nabrać!”. Warto tam zajrzeć i nie dać się
nabrać, a w razie kłopotów ze spłatą zadłużenia, czego nikomu, oczywiście, nie życzymy, udać się do banku
i osobiście rozmawiać o kłopotliwej sytuacji.

Oddział w Szamocinie
zmienia oblicze!
Zmienia oblicze, ale również wnętrze. Modernizacja
siedziby Oddziału w Szamocinie, konieczna i oczekiwana, stała się faktem. Można rzec jest już na ukończeniu, bowiem gros najtrudniejszych i najbardziej
czasochłonnych robót zostało już wykonane. Obsługa
klientów odbywa się na praktycznie nowej sali obsługi,
która choć jest usytuowana w tym samym miejscu, co
wcześniej, to odmieniona została zupełnie.
Podstawowym celem modernizacji jest kompleksowa poprawa komfortu obsługi w Oddziale, w tym ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, a także
poprawa funkcjonalności i estetyki oraz warunków
pracy pracowników.
Mamy nadzieję, że pewne niedogodności czasu remontu, wynagrodzone zostaną Państwu znacząco
lepszymi warunkami korzystania z usług Oddziału
w Szamocinie po jego modernizacji. Dziękujemy za wyrozumiałość i już teraz obserwowane życzliwe reakcje
na dokonywane zmiany.
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 Do wyboru lokata 3 i 6 miesięczna
 Dla klientów indywidualnych
i podmiotów gospodarczych
 Minimalna kwota wpłaty 500 zł
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Lokata z ekstra
premią + 25%

Dzieci ze Stróżewa
z wizytą w Banku
Tego typu wizyty w Oddziałach Banku Spółdzielczego
w Chodzieży, to nic niezwykłego. Bank, jako patron
Szkolnych Kas Oszczędności, działających w szkołach na terenie powiatu chodzieskiego, chętnie gości
uczniów w swoich placówkach. Podczas takich wizyt
dzieci mają okazję przyjrzeć się pracy banku, dowiedzieć się na czym polega obsługa klienta, jak funkcjonują bankomaty.
Tym razem, w ostatnim tygodniu października, Oddział w Chodzieży odwiedziły dzieci klas I-III z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Stróżewie. W „zwiedzaniu”
Banku towarzyszyła im, w roli przewodnika, dyrektor
Hanna Gałązka, która przygotowała dla miłych gości
drobne bankowe upominki.
„Zdecydowanie jedną z największych atrakcji jest
obdarowanie dzieci gadżetami z logo Banku i to zarówno dla dzieci jak i dla nas” – nie kryje Hanna Gałązka,
dyrektor Oddziału w Chodzieży, dodając, że „upominki
zawsze cieszą najmłodszych, choć już samo oprowadzanie po banku jest dla nich sporą przygodą”.
Warto dodać, że Bank Spółdzielczy od wielu lat wspiera i rozwija idę oszczędzania wśród najmłodszych, patronując obecnie 18 Szkolnym Kasom Oszczędności.

 Na 7 dni, 10 tygodni czy 5 miesięcy
– oprocentowanie gwarantowane 2%
 Lokata na rok z ekstra premią
+25% odsetek
 Oprocentowanie stałe w stosunku
rocznym 2,5%
 Minimalna kwota warunkująca
założenie lokaty 1000 zł

Wypłacaj bez utraty odsetek!
SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA

II Turniej Dyscyplin
Nietypowych
Bieg Pasibrzucha czy Syjamskie
Dwa Ognie, to nietypowe nazwy
nietypowych dyscyplin sportowych,
w jakich rywalizowano w II Turnieju
Dyscyplin Nietypowych w Chodzieży.
Ten wyjątkowy turniej, zorganizowany 23.11.2013 r.
przez Fundację Centrala Młodych miał na celu nie tylko promocję aktywności fizycznej, ale także integrację
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wzięły
w nim udział dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo
- Wychowawczej ze Studzieńca, z Domu Dziecka w Szamocinie, ze świetlicy środowiskowej Caritas - Promyk
Dobra oraz z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Uczestnicy rywalizowali, ale i doskonale się bawili,
podczas konkurencji sportowych, natomiast najmłodsze dzieci włączyły się do zabaw i animacji przygotowanych przez wolontariuszy Fundacji. Dla wszystkich
przygotowano także kącik ze słodyczami i napojami.
Uwieńczeniem emocjonującej rywalizacji, było oczywiście wręczenie dyplomów i nagród, które Fundacja
przygotowała przy wsparciu patronów turnieju - Starosty Chodzieskiego i Banku Spółdzielczego. „Z wielką przyjemnością wspieramy takie inicjatywy. Turniej
Dyscyplin Nietypowych to bardzo dobry pomysł. Pokazuje on, że niewielkie, lokalnie działające organizacje pożytku publicznego, takie jak Centrala Młodych,
dzięki współdziałaniu wielu wolontariuszy, potrafią integrować, jednoczyć dzieci poprzez zabawę i sport. Ich
zaangażowanie w przygotowanie imprezy sprawia, że
jest ona świetną zabawą dla wszystkich uczestników”

- uważa Dariusz Bugajski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Turniej Dyscyplin Nietypowych odbył się po raz drugi
i jesteśmy pewni, że spotkamy się na nim jeszcze nie raz.

Działalność Fundacji Centrala Młodych można wspomóc, przekazując 1 % podatku dochodowego w rocznym
rozliczeniu za 2013 rok (numer KRS Fundacji 0000358904).

Już niebawem Turnieje Mikołajkowe pod
patronatem Banku Spółdzielczego!
To będzie niezwykle emocjonujący weekend. Już 14 i 15 grudnia
Chodzież stanie się areną zmagań młodych piłkarzy.
14 grudnia o godzinie 9:30 rozegrany zostanie kolejny
Turniej Mikołajkowy o Puchar Banku Spółdzielczego.
W hali Miejskiego Gimnazjum spotkają się zawodnicy,
którzy zmierzą się w kategorii Orlik. W turnieju wystąpi
10 ekip m.in. Sokół Szamocin, MOSiR Piła czy Golnica
Ryczywół. Następnego dnia tj. 15 grudnia rozegrany
zostanie Turniej Mikołajkowy pod patronatem Banku

Spółdzielczego w kategorii Młodzik. Tym razem zobaczymy drużyny m.in. Lech Poznań, Akademia Reiss
Poznań, Mieszko Gniezno, Orzeł Wałcz, Szóstka Śrem,
MOSiR Piła i Sparta Złotów. Początek Turnieju 9:30
w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania młodym piłkarzom!

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze! ...już od 100 lat

Parking dla Klientów – wygodnie i bez stresu
Dla Klientów oddziału naszego banku
odostępniliśmy nowy bezpłatny
parking przy ulicy Składowej
Odkąd ulica Składowa w Chodzieży została włączona
do strefy płatnego parkowania, zaczęliśmy starania
o umożliwienie Klientom Banku Spółdzielczego wygodnego i bezpłatnego pozostawienia pojazdu na czas załatwiania spraw w Banku.
I udało się, mamy bezpłatny parking dla klientów
Banku. Vis-a-vis siedziby Banku, udostępniamy wszystkim naszym Klientom nowy, bezpłatny parking, otwarty w godzinach pracy Oddziału w Chodzieży przy ulicy
Składowej. Zapraszamy do korzystania z niego i odwiedzania naszego Banku bez stresu i pośpiechu.

Dane adresowe centrali i naszych oddziałów
Centrala i Oddział w Chodzieży
ul. Składowa 1
tel. 67 28 10 600
bschodziez@bschodziez.pl
www.bschodziez.pl

Filia Chodzież
ul. Rynek 19
tel. 67 28 10 605

Oddział w Budzyniu
ul. Dworcowa 11
tel. 67 28 43 300

Oddział w Kaczorach
ul. Nowe Osiedle 2
tel. 67 28 42 291

Oddział w Margoninie
ul. 22 stycznia 25
67 28 35 100

Oddział w Szamocinie
ul. Plac Wolności 2
tel. 67 28 33 100

Filia w Ujściu
ul. Czarnkowska 32
tel. 67 21 52 502
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