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Kolejny raz, oddajemy w Państwa 
ręce świąteczny numer Spółdziel-
czej Gazetki Bankowej. Przedsta-
wiamy w niej wiele informacji, które 
mogą być pomocne przy poszu-
kiwaniu najkorzystniejszej oferty 
usług bankowych, prezentujemy 
propozycje naszego banku, któ-
re mogą zainteresować Państwa 
w okresie przedświątecznym, a tak-
że nasze nowe promocje. Wśród 
nich, na szczególną uwagę zasługu-
je „Dobry Kredyt”, który może nie 
tylko sfinansować przedświąteczne 
plany, ale również niesie szansę na 
wygraną. Oczywiście, nadal pole-
camy promocyjną Lokatą SGB, któ-
ra od wielu lat cieszy się Państwa 
uznaniem, a tym razem może kogoś 
ucieszyć również główną nagrodą, 
jaką jest Opel Meriva.

Chciałbym też zachęcić Państwa 
do kolejnego spotkania z Mistrzem 

Domowych Finansów, który tym 
razem przedstawi swoje refleksje, 
związane z kredytami mieszkanio-
wymi. A taki kredyt należy wybie-
rać szczególnie rozważnie, bowiem 
jest to zobowiązanie na lata i oferty 
takiego kredytu warto analizować 
wyjątkowo dokładnie. Jestem prze-
konany, że oferta kredytów miesz-
kaniowych Banku Spółdzielczego 
w Chodzieży, jest atrakcyjną pro-
pozycją dla wszystkich, planujących 
nabycie własnego mieszkania. Ofe-
rujemy też możliwość skorzystania 
z preferencji w ramach programu 
Mieszkanie dla Młodych.

Zachęcamy Państwu także do 
zapoznania się z naszymi innymi 
propozycjami, jak zaproszenie na 
coroczny Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej, czy internetowe konkursy 
na stronie www.skowsgb.pl, w któ-
rych aktywnie uczestniczą ucznio-

wie szkół współpracujących z na-
szym bankiem w ramach Szkolnych 
Kas Oszczędności. Już dwukrotnie 
zajmowali oni czołowe miejsca 
w tych konkursach i wszystko wska-
zuje na to, że w kolejnych też będą 
chętnie rywalizować.

Życząc Państwu miłej lektury 
Spółdzielczej Gazetki Bankowej, 
składając najlepsze życzenia świą-
teczne i noworoczne, zapraszam do 
odwiedzania oddziałów, filii i punk-
tów kasowych Banku Spółdzielcze-
go w Chodzieży oraz strony interne-
towej www.bschodziez.pl

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

Szanowni Państwo

Spokojnych, radosnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości  w realizacji planów w nadchodzącym 2015 roku, 

a także spełnienia w nim najbardziej oczekiwanych marzeń 
życzą Państwu oddani przyjaciele

z Banku Spółdzielczego w Chodzieży



www.bschodziez.pl

Znamy się bliżej

do 36 miesięcy

do 50.000 zł

Dobry kredyt

Spełniający świąteczne
życzenia

DLA PIERWSZYCH 50 KLIENTÓW 
MIŁY UPOMINEK

DLA PIERWSZYCH 50 KLIENTÓW 

MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ 
ZAPRASZA NA

6 grudnia (w sobotę) o godzinie 9:00 
na terenie hali sportowej Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana 
Paderewskiego przy ulicy Paderewskiego 13 w Chodzieży 
rozpocznie się Turniej Mikołajkowy organizowany 
przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży. 
 
W rozgrywkach wezmą udział zespoły reprezentujące młodzież 
gimnazjalną. 
 

2014

SOBOTA6GRUDNIA

Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej i dobrej zabawy 
do kibicowania naszym młodym piłkarzom. 
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zapisane są dodatkowe prowizje i opłaty, które mogą 
znacząco zwiększyć koszty kredytu i spowodować, 
że sam koszt odsetek wcale nie będzie najistotniej-
szy. Bywa, że dodatkowym warunkiem skorzystania 
z kredytu, jest obowiązek corocznego opłacania do-
datkowego ubezpieczenia (nie licząc ubezpieczenia 
mieszkania, które jest zazwyczaj obowiązkowe) lub 
opłaty za każdorazową inspekcję mieszkania przez 
pracowników banku czy konieczność opłaty dodat-
kowej corocznej prowizji. Obciążenie naszych do-
chodów takimi kosztami, może być tak znaczące, że 
nie da się wykluczyć przyszłych kłopotów ze spłatą 
rat kredytu i odsetek.

Mistrz Domowych Finansów radzi, by wyboru do-
konywać między ofertami prostymi i przejrzystymi, 
które określają oprocentowanie, prowizję za udzie-
lenie kredytu i nie zobowiązują do zapłaty dodatko-
wych kosztów. Taką właśnie ofertę ma dla Państwa 
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, a ponadto daje moż-
liwość skorzystania z preferencyjnego kredytowania 
w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. 

Mistrz radzi również pamiętać, że bank ma obo-
wiązek przedstawienia klientowi wzoru umowy kre-
dytowej, by każdy mógł, przed podjęciem decyzji 
o skorzystaniu z kredytu, zapoznać się dokładnie 
z warunkami kredytowania. Wówczas kredyt na wła-
sne mieszkanie, nie będzie zaskakiwał niemiłymi nie-
spodziankami, a takich przecież nikt nie lubi.

Jeśli tylko zamarzy nam się 
własne mieszkanie, a nie dyspo-

nujemy całą kwotą, która mogłaby 
ten cel sfinansować, zwykle stajemy 

przed perspektywą skorzystania z kredytu 
mieszkaniowego. 

Mistrz Domowych Finansów też nie jest wolny 
od takich doświadczeń i wie, że od decyzji, podjętej 
w takiej sytuacji zależy nie tylko to, czy takie miesz-
kanie uda nam się sfinansować, ale również skutki 
dla naszej sytuacji finansowej na wiele lat. Mistrz wie 
również, że oferta kredytów mieszkaniowych jest 
bardzo bogata i nie jest łatwo wybrać tę najlepszą 
na dziś i na przyszłość. A nie wszystkie oferty są na 
tyle korzystne i tak przejrzyste, by mogły być warte 
uwagi.

Nie ulega wątpliwości, że bardzo istotnym elemen-
tem decyzji o wyborze konkretnego kredytu miesz-
kaniowego jest oprocentowanie i prowizja, jakie bę-
dziemy musieli zapłacić. Mistrz radzi jednak, by nie 
ograniczać analizy atrakcyjności kredytu mieszka-
niowego, do tego elementu oferty kredytowej. Zda-
rza się bowiem dość często, że w umowie kredytowej 

Mistrz Domowych Finansów 
i kredyt mieszkaniowy

Z kredytem 
mieszkaniowym 

może się zetknąć 
każdy z nas. 

Jeśli tylko zamarzy nam się 
własne mieszkanie, a nie dyspo-

nujemy całą kwotą, która mogłaby 
ten cel sfinansować, zwykle stajemy 

przed perspektywą skorzystania z kredytu 
mieszkaniowego. 

i kredyt mieszkaniowy
mieszkaniowym 

może się zetknąć 

„Mieszkanie dla Młodych” to program, 
który pomaga młodym ludziom w nabyciu 
pierwszego mieszkania lub domu. 

Kredyt hipoteczny

Po pierwsze
mieszkanie!

„Mieszkanie dla Młodych” to program, który 
pomaga młodym ludziom w nabyciu pierwszego 
mieszkania lub domu. Polega on na udzieleniu ze 
środków budżetu państwa dofinansowania 
wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego 
wsparcia w formie spłaty części kredytu. 
Program kierowany jest zarówno do małżeństw, jak 
również osób samotnych. Osobom wychowującym 
dzieci przysługuje wyższe dofinansowanie. 
Spotkaj się z nami w Bankach Spółdzielczych 
SGB lub Oddziałach SGB-Banku S.A., zapytaj 
o szczegóły i sprawdź, jak wiele możesz zyskać, 
biorąc kredyt hipoteczny w ramach programu  
„Mieszkanie dla Młodych”.

Więcej szczegółów na www.sgb.pl 

Zapytaj o kredyt hipoteczny 
w ramach programu 

„Mieszkanie dla Młodych”
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Polonia Chodzież gościła 
Akademię Lecha Poznań

Akademia Polonii Chodzież, której młodym pił-
karzom od lat patronuje Bank Spółdzielczy w Cho-
dzieży, zorganizowała w pierwszych dniach paź-
dziernika, dwudniową imprezę sportową – „Lech 
Day’s”. Zawodnicy, na co dzień uczniowie klas 
sportowych Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych 
im. H. Cegielskiego oraz Miejskiego Gimnazjum 
w Chodzieży świętowali w ten sposób, trwającą 
już od 5 lat współpracę z Akademią Lecha Poznań. 

Pierwszego dnia, podopieczni Polonii Chodzież 
zremisowali z jedną z najlepszych drużyn woje-
wództwa lubuskiego, z Gimnazjalnego Ośrodka 
Szkolenia Sportowego w Gorzowie Wlkp. Na-
stępnego dnia zorganizowany został mini turniej, 
w którym wzięli udział między innymi zawodnicy 
Akademii Polonii Chodzież oraz Akademii Lecha 
Poznań. Odbył się także pokazowy trening z udzia-
łem drużyny Lecha Poznań U-17.

Przedstawiciele naszego Banku w trakcie spo-
tkania z organizatorami „Lech Day’s” oraz trene-
rami, podkreślali znaczenie prowadzenia działal-
ności społecznej i kulturalnej na rzecz lokalnej 
społeczności, w tym również wspierania inicjatyw 
dotyczących dzieci i młodzieży.

Sięgnij po
mistrzowską kartę

 

Debetowa karta MasterCard® PayPass™

Opcjonalna funkcja stadionowa

Zamów kartę Lecha Poznań do swojego 
konta w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Korzystaj z funkcji stadionowej 
karty i wspieraj swój Klub.

Płacąc kartą kibica, wspierasz 
młode talenty Lecha Poznań.
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„Spółdzielcy o sobie i dla siebie” 
I Konferencja Spółdzielców 

Północnej Wielkopolski

Sukces naszej 
Koleżanki!

29 października, w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Pile, odbyła się I Konferencja Spółdzielców 
Północnej Wielkopolski. Na forum przybyli preze-
si oraz członkowie zarządów spółdzielni działają-
cych w regionie, a także, zaproszeni na konferen-
cję parlamentarzyści, reprezentujący północną 
Wielkopolskę, przedstawiciele władz lokalnych 
oraz studenci pilskich uczelni.

Bardzo miło nam poinformować, że nasza ko-
leżanka – Ewa Nochowicz – pracownica naszego 
Oddziału w Budzyniu została laureatką ogólno-
polskiego konkursu „Kartowy As Sprzedaży”. Or-
ganizator konkursu – SGB-Bank S.A. – ufundo-
wał dla zwyciężczyni voucher do wykorzystania 
w jednym z renomowanych biur podróży. Zarząd 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży oraz wszyscy 
pracownicy życzą Pani Ewie niezapomnianej wy-
prawy, pełnej słońca i uśmiechu.

Uczestnicy konferencji, w przygotowanych pre-
zentacjach oraz w dyskusji, w tym w trakcie pane-
lu dyskusyjnego „Spółdzielcy o sobie i dla siebie”, 
zwracali uwagę zarówno na ponad stuletnią tra-
dycję spółdzielczości w regionie, jak i współczesne 
osiągnięcia oraz znaczenie dla gospodarczego 
i społecznego rozwoju regionu. Podkreślano rów-
nież chęć i gotowość do większego współdziałania 
spółdzielców różnych branż.
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Po raz kolejny oferujemy Państwu możliwość ko-
rzystnego ulokowania oszczędności wraz z szansą 
na szczęśliwy traf w losowaniu atrakcyjnych nagród. 
Tą szansą jest lokata promocyjna SGB, która w swej 
edycji jesiennej, oprócz zysku z odsetek jest okazja 
do wygrania wielu atrakcyjnych nagród, w tym rów-
nież samochodu osobowego.

Pracownicy oddziałów i filii naszego Banku Spół-
dzielczego: w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Mar-
goninie, Szamocinie, Ujściu i Wyszynach udzielą 
Państwu szczegółowych informacji na temat tej pro-
mocji.  Wystarczy ulokować 500 zł na 3 lub 6 miesię-
cy, aby mieć szansę na zdobycie samochodu Opel 
Meriva albo jednej z wielu atrakcyjnych nagród.

Już po raz czwarty, Otwarte Mistrzostwa Chodzieży 
w tenisie ziemnym, odbyły się w formule rywalizacji 
o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży. W dniach 
30-31 września 2014 r. 40 zawodników z całej Polski 
rywalizowało w turnieju, organizowanym przez Towa-
rzystwo Tenisa Ziemnego AS i mającym wysoką, II ka-
tegorię w rankingu Amatorskiego Tenisa Polskiego, co 
sprawia, że frekwencja oraz poziom uczestników bu-
dzą autentyczne uznanie.

Jak zwykle, mocny akcent zapisali również uczestnicy 
z Chodzieży, którzy choć słyną z gościnności, zawsze 
dzielnie rywalizują. Tym razem, w kategorii 40+ zwy-
ciężył reprezentant Chodzieży – Mariusz Mijalski. Panu 
Mariuszowi, jak i pozostałym zwycięzcom, serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

Otwarte Mistrzostwa Chodzieży  
w tenisie ziemnym o Puchar Prezesa  
Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Lokata procentująca nagrodami
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Każdy kolejny rok szkolny, to okazja do powitania 
nowego grona uczniów, oszczędzających w Szkolnych 
Kasach Oszczędności. Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
dyrektorzy oddziałów Banku Spółdzielczego w Cho-
dzieży, goszczą na rozpoczęciu roku szkolnego w szko-
łach, w których działają SKO pod jego patronatem, 
wręczając pierwszoklasistom książeczki SKO z symbo-

Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
promuje oszczędzanie w SKO

bezpieczeństwo i spokój

jak na emeryturze
Ale jak taką emeryturę sobie zapewnić?

Gdyby tak co miesiąc odłożyć niewielką kwotę?
Tak, to świetny pomysł, a gdy go zrealizować

z rachunkiem „Grosz do grosza”, 
korzyści jest jeszcze więcej.

bezpieczeństwo i spokój

Atrakcyjne warunki i oprocentowanie rachunku 
„Grosz do grosza” sprawiają, że systematycznie 
oszczędzać warto nie tylko z myślą o przyszłości
swoich dzieci, ale także o własnym bezpieczeństwie 
i niezależności na emeryturze.

komfort i niezależność

jak za młodych lat

liczny wkładem 1 zł. Tak też rozpoczął się rok szkolny 
2014/2015.

Jest to jeden z akcentów szerokiej współpracy Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży ze szkołami podstawowy-
mi i gimnazjami, w zakresie promowania oszczędzania, 
a także, przy tej okazji, dobrej zabawy i rozrywki. Warto 
wspomnieć, że 18 szkół współpracujących z Bankiem 
w tym zakresie, regularnie uczestniczy w ogólnopol-
skim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Ban-
ku Spółdzielczym” i wiele z nich ma na koncie znaczące 
sukcesy. Uczniowie z tych szkół, bardzo chętnie i z suk-
cesami uczestniczą również w konkursach interneto-
wych, ogłaszanych na stronie skowsgb.pl. Zawsze cie-
szymy się ich sukcesami i wspieramy ich, oddając głosy 
przez internet, do czego Państwa – naszych czytelni-
ków również gorąco zachęcamy. Jeden z konkursów 
właśnie trwa.
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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
tel. 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

(+48) 828 828 828 ważny numer  
dla zastrzegania kart płatniczych!

Uprzejmie informujemy, iż w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa kart płatniczych wydawanych w ramach 
SGB, klienci posiadający kartę płatniczą SGB mogą ko-
rzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart obsłu-
giwanego przez Związek Banków Polskich.

System Zastrzegania Kart to rozwiązanie, które po-
zwala klientowi zastrzec kartę bez konieczności pa-
miętania nr infolinii do Banku. System oparty jest na 
technologii rozpoznawania mowy, a jego funkcją jest 
automatyczne przekierowywanie klientów na podsta-
wie wypowiedzianej nazwy Banku wydawcy karty do 
właściwej infolinii Banku, w celu dokonania zastrzeże-
nia karty. Więcej informacji - www.zastrzegam.pl
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