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Wiosenny czas w Banku Spółdzielczym, to okres Zebrań Grup Członkowskich. Udziałowcy naszego Banku
Spółdzielczego spotykają się na tych
zebraniach, by zapoznać się z informacjami o wynikach i działalności Banku
w minionym roku, przedstawić swoje
wnioski i postulaty, i po prostu spotkać
znajomych, i pogawędzić z nimi przy
ciastku i kawie o bankowych, i nie tylko,
sprawach.
W tym roku, jak co cztery lata, będzie
jeszcze jedna ważna okoliczność sprawiająca, że istotny jest udział w tych
zebraniach. Członkowie Banku wybiorą
bowiem przedstawicieli do najwyższego organu naszego Banku Spółdzielczego, czyli Zebrania Przedstawicieli.
Z tego też względu, ważne jest by udział
Członków Banku w Zebraniach Grup
Członkowskich był jak największy, co
zapewni możliwie najszerszą reprezen-
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tację właścicieli przy wyborze najwyższych władz Banku.
W Spółdzielczej Gazetce Bankowej,
która właśnie trafiła w Państwa ręce,
znajdziecie Państwo pełen wykaz Zebrań Grup Członkowskich, wraz ze
szczegółami dotyczącymi terminów
i miejsc, w których się odbędą. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków
Banku Spółdzielczego w Chodzieży do
udziału w odpowiednich zebraniach.
Państwa udział w nich, jest też dobrą
okazją do osobistych spotkań z Państwem członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, do czego na co dzień nie
ma zbyt wielu okazji, a co jest dla nas
wszystkich i miłe, i potrzebne.
Do zobaczenia na Zebraniach
Grup Członkowskich
Poza powyższym zaproszeniem,
chciałbym również zachęcić Państwa
do poświęcenia chwili uwagi innym in-

formacjom, zawartym w naszej gazetce:
- Mistrz Domowych Finansów zaproponuje Państwu pomysł na nieco wyższą
przyszłą emeryturę,
- przedstawimy nowe możliwości korzystnego
sfinansowania
zakupu
użytków rolnych,
- zaprezentujemy kolejną edycję Lokaty
promocyjnej SGB.
Mam nadzieję, że te i inne propozycje zainteresują Państwa i zachęcą do
odwiedzenia naszego Banku Spółdzielczego.
Z poważaniem
Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

Dobrana para – zysk i wygrana!
Kolejny raz oferujemy Państwu możliwość korzystnego ulokowania oszczędności wraz z szansą na szczęśliwy traf w losowaniu atrakcyjnych nagród. Tą szansą
jest Lokata promocyjna SGB, która w swej edycji wiosennej, oprócz zysku z odsetek, jest okazją do wygrania wielu atrakcyjnych nagród, w tym również samochodu osobowego.
Pracownicy oddziałów i filii naszego Banku Spółdzielczego: w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie, Ujściu i Wyszynach udzielą Państwu
szczegółowych informacji na temat tej promocji. Już
teraz jednak warto pamiętać, że wystarczy ulokować
500 zł na 3 lub 6 miesięcy, aby zyskać szansę na jedną
z atrakcyjnych nagród, a może nawet na nagrodę główną, którą tym razem jest samochód Mazda 3. Warto
też wiedzieć, że każde kolejne 500 zł na lokacie, to kolejny los w losowaniu nagród.

W poprzedniej edycji Lokaty promocyjnej SGB
„Wiosna 2013”, piątka Klientów naszego Banku
Spółdzielczego wygrała atrakcyjne nagrody: rowery,
grill i torby piknikowe.
Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.

Mistrz Domowych Finansów i wyższa emerytura
Przyszli emeryci
nie mają
łatwego życia.
Wciąż słyszą, że ich emerytury
będą znacznie
zna
niższe niż obecnie,
choć i te dzisiejsze
dzisie
nie przyprawiają o zawrót głowy, że budżet
b
w kłopotach, a to, co
sobie odkładali w funduszach emerytalnych
to własność państwo
państwowa i świetnie się nadaje
na załatanie budżetowej d
dziury, że wiek emerytalny
ttrzeba
tr
r zeba przesuwać, bo kto to widział „młodzieniaszków”
na emeryturze.
Mistrz Domowych Finansów też jest przyszłym emerytem
i też myślał sobie o tym, czy po latach pracy da radę utrzymać się
z emerytalnego świadczenia. Myślał, myślał i wymyślił, że istnieje
w tej materii duża niepewność i duże ryzyko. Dlatego postanowił
działać i byka za rogi wziąć, i sposób jakiś znaleźć, by emerytura mniej ryzykowną dla niego była. Mistrz Domowych Finansów
już się kiedyś przyznał, że ma sentyment do systematycznego
oszczędzania na przyszłe, spodziewane lub też niespodziewane,
wydatki. Doszedł do wniosku, że takim wydatkiem może być również emerytura. No, może nie cała, ale dodatkowa kwota, która dla emeryta mogłaby być sporym wsparciem w sytuacji, gdy
z tego, co system emerytalny zapewni ciężko będzie wyżyć.
Mistrz wie, że realizacja tego pomysłu wymaga systematyczności oszczędzania, co sprawi, że bieżące obciążenie budżetu
domowego nie będzie wielkie, a złożony efekt po latach znaczący. Mistrz wie również, że nie nadają się do tego żadne polisy,
polisolokaty ani inne wymyślne instrumenty finansowe, bowiem
znaczna część wpłacanych pieniędzy już na starcie bezpowrotnie
przepada, a zagmatwane umowy sprawiają, że nigdy nie wiadomo ile z tego odkładania pozostanie.
Prosta, atrakcyjna formuła oszczędzania, bez zawiłości i mamienia gruszkami na wierzbie – to według Mistrza Domowych Finansów sposób na sensowne odkładanie na przyszłą emeryturę.
I taki sposób Mistrz zna – to rachunek systematycznego oszczędzania „Grosz do grosza” w naszym Banku Spółdzielczym. Można
na nim regularnie odkładać niewielkie nawet kwoty, przez okres
do 10 lat, a gdyby trzeba było (przy odkładaniu na emeryturę to
naturalne) rachunek odnowi się na kolejny 10-cio letni okres. Nie
ma ryzyka utraty zgromadzonych środków, a oprocentowanie
wzrasta z każdym dwuletnim okresem oszczędzania.
Mistrz polecił „Grosz do grosza” swojemu przyjacielowi, który
prowadzi działalność gospodarczą i płaci minimalne składki na
ZUS. Wszyscy go straszyli, że minimalne składki, to minimalna
emerytura. Teraz przestali, bo on odkłada na swoją emeryturę
sam, znacznie mniej, niż składka na ubezpieczenie emerytalne jaką im potrącają ich pracodawcy. Mistrz obliczył, że dzięki
temu nie musi się obawiać o swoją przyszłość na emeryturze ani
o swoje środki na nią odkładane, bo żadna reforma emerytalna
nigdy ich dotyczyć nie będzie.
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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.

NRPfRUWLQLHzDOHŕQRķâ
MDNzDPğRd\FKODW
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.
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Interfejs mobilny Internet Bankingu
Bank w komórce, bank w kieszeni, bank mobilny,
bank w podróży… sporo tych nazw, a może być jeszcze
więcej. Najważniejsze jednak, że mówią o tym samym,
czyli mobilnym interfejsie Internet Bankingu, a dokładniej - o dostępie do usług bankowych poprzez telefony
komórkowe typu smartfon i tablety.
Dzięki temu użytkownicy urządzeń mobilnych mają
możliwość komfortowego korzystania ze swojego ulubionego konta w Banku Spółdzielczym, przy pomocy
swojego ulubionego smartfona i w dowolnym, a najlepiej swoim ulubionym, miejscu. Interfejs współpracuje
z urządzeniami mobilnymi posiadającymi ekrany dotykowe, wykorzystującymi systemy operacyjne Android,
iOS, Windows phone, Firefox OS, BlackBerry.
Posiadacze rachunków internetowych w naszym
Banku Spółdzielczym mogą korzystać z mobilnego interfejsu bez żadnych dodatkowych opłat, korzystając

z dotychczasowych loginów i haseł oraz bez konieczności instalowania odrębnych aplikacji. No i, oczywiście,
równolegle z tradycyjnym dostępem do rachunku przez
internet.
Interfejs Mobilny w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży to:
dostęp do rachunków: przegląd sald, historii operacji,
wykonywanie przelewów jednorazowych, także do
ZUS i US,
wykonywanie przelewów predefiniowanych,
definiowanie zleceń stałych,
obsługa lokat terminowych,
przegląd informacji kredytowych,
doładowania telefonów,
lokalizacja bankomatów.
Ulubione konto, na ulubionym smartfonie!!!
Zapraszamy!!!

Nowa ziemia – nowe horyzonty!
Z końcem 2013 roku zakończył się okres preferencji
w postaci dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania kredytów, przeznaczonych na finansowanie zakupu użytków rolnych. Zdajemy
sobie jednak sprawę z faktu, iż rolnicy – klienci i przyszli
klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży, nadal są zainteresowani powiększaniem swoich gospodarstw rolnych, rozwijaniem ich, a co z tym się wiąże liczą na możliwość korzystnego kredytowania takich przedsięwzięć.
Stąd w naszej ofercie kredyt inwestycyjny „Nowa
Ziemia”, który przeznaczony jest na zakup użytków
rolnych, mający na celu utworzenie lub powiększenie
gospodarstwa rolnego lub spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na zakup użytków
rolnych.
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Kredyt ten:
spłacany jest jednorazowo lub w dogodnych ratach, maksymalny okres kredytowania do 15 lat
(180 miesięcy),
przy kredytach długoterminowych, przewiduje możliwość odroczenia terminu spłaty do 24 miesięcy,
jest atrakcyjnie oprocentowany, a dla posiadaczy
rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR oprocentowanie jest jeszcze korzystniejsze,
daje możliwość sfinansowania innych celów związanych z działalnością rolniczą, w wysokości nieprzekraczającej 20% nakładów poniesionych na cel zakupu użytków rolnych/ spłaty kredytu w innym banku
uzyskanego na zakup użytków rolnych.

Ubezpieczenia upraw rolnych i nie tylko
Ubezpieczenia w firmie Concordia można dokonać
w placówkach naszego Banku Spółdzielczego.
Wiosna już na dobre zagościła na naszych polach i łąkach, a to nieomylny znak, że rolnicy mają pełne ręce
roboty. W tej sytuacji nie zaszkodzi pomyśleć o ubezpieczeniu na wypadek klęsk żywiołowych, by ten trud
nie poszedł na marne. W naszym Banku Spółdzielczym
też można ubezpieczyć uprawy rolne i nie tylko. Współpracujemy bowiem z firmą Concordia Ubezpieczenia.
Właśnie rozpoczęła ona wiosenny sezon sprzedaży
ubezpieczenia upraw rolnych. Tradycyjnie rolnicy będą
mogli ubezpieczyć swoje uprawy przed szkodami spowodowanymi przez gradobicie, przymrozki wiosenne,
deszcz nawalny lub huragan i skorzystać przy tym
z dopłat budżetu państwa. Już od lat, zgodnie z umowami zawieranymi rokrocznie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Concordia oferuje polisy z refundacją do 50 %.
Ubezpieczenia Concordii dostępne są w pakietach:
grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L), grad,
przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L), grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L),
ogień.
Sprzedaż ubezpieczeń w pakietach zawierających
ryzyko przymrozków w Concordii będzie możliwa od
17 kwietnia, a ubezpieczeń owoców ziarnkowych, krzewów owocowych oraz truskawek od 6 maja. Zakończe-

nie wiosennego sezonu planowane jest na 31 maja br.
w odniesieniu do owoców i warzyw oraz 30 czerwca
w stosunku do roślin rolniczych.
Ubezpieczenia upraw rolnych mają charakter obowiązkowy. Oznacza to, że każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest do ubezpieczenia plonów. Doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że
rolnicy najczęściej obawiają się gradobicia, które w ciągu kilku minut może zniweczyć trud całorocznej pracy
– wskazuje Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń
Rolnych, Concordia Ubezpieczenia.
Dodatkowo, w sezonie wiosennym Concordia oferuje rolnikom możliwość wykupienia na jednej polisie
uprawowej ubezpieczenia Ochrony Prawnej (OP) bądź
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). OP
przydaje się szczególnie w sytuacjach konfliktowych,
gdy np. rolnik zostanie oszukany (przy zakupie materiału siewnego, środków ochrony roślin), gdy jego pole
zostanie zniszczone i nie będzie wiedział, gdzie dochodzić swoich praw.
Jeśli zaś chodzi o NNW, to warto wspomnieć, że w samym 2013 r. wg danych KRUS, przy pracach rolniczych
doszło do ponad 23 000 wypadków. (źródło: Concordia Ubezpieczenia).
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Margonińscy seniorzy
rozmawiali
o bankowości
„Rachunkowość i finanse seniora” – pod takim hasłem, 13 marca, w Margoninie odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, na które zaproszenie
otrzymała dyrektor Banku Spółdzielczego w Chodzieży
Oddział w Margoninie - Barbara Chrząszczak.
Poprowadziła ona krótki wykład dla seniorów, poświęcony bankowości spółdzielczej i omawiający produkty i usługi bankowe. Seniorzy mogli dowiedzieć się
m.in. jak wybrać najlepszą dla siebie ofertę i jakie usługi/produkty są w ofercie Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Tego typu spotkanie z margonińskimi seniorami odbyło się po raz pierwszy i było doskonałą okazją
do poznania aktualnej oferty Banku. Mamy nadzieję,
że będzie to dobry początek i przyczynek do kolejnych
takich spotkań.

Z Margonina do Manchesteru
- choć tylko na chwilę
Niezapomniane wrażenia, fantastyczna atmosfera
i duża dawka emocji - taki był wyjazd na mecz Ligi Mistrzów do Manchesteru, w którym wziął udział nasz kolega - Przemysław Struta - pracownik Oddziału w Margoninie naszego Banku Spółdzielczego.
Najważniejszym punktem dwudniowej wizyty
w Manchesterze były emocje sportowe, związane
z meczem pomiędzy Manchester United a Olympiakos
Pireus (3:0). Jednak obfitowała ona również w szereg
innych wydarzeń, jak wycieczka po atrakcjach miasta,
jak Albert Square, centrum biznesowe Spinningfields,
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Chinatown czy najstarszej jego dzielnicy – Castelfield.
Wszystkie te atrakcje stały się udziałem naszego kolegi
dzięki dobrej współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej z oficjalnym partnerem Ligi Mistrzów, którym jest
MasterCard.
Kolega Przemek potwierdził, po powrocie, że taki wyjazd, to niezapomniane wrażenia nie tylko dla kibiców,
a atmosfera na stadionie i oprawa widowiska mogą
być wzorem również dla polskich kibiców i organizatorów sportowych wydarzeń.

Kolejny Puchar Banku Spółdzielczego
w Chodzieży wręczony

1 marca, w Chodzieży, odbył się II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Do rywalizacji stanęło 10 drużyn z różnych stron Polski: Victoria SP 2 Sianów II liga ( dwa zespoły ), Tucholanka Tuchola - II liga, Błękitni Stargard Szczeciński - II liga ( dwa zespoły ), GSS Grodzisk Wlkp. - II liga, SKS Poznańska
13 Poznań - III liga,Polonia Chodzież oraz Zjednoczeni Kaczory ( dwa zespoły ). W turnieju rozegrano 31 spotkań.
W turnieju zwyciężyła i tym samym zdobyła puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży, drużyna Tucholanki Tuchola, a kolejne miejsca zajęły:
2. Victoria SP 2 Sianów II,
3. Błękitni Stargard Szczeciński II,
4. SKS Poznańska 13 Poznań,
5. Błękitni Stargard Szczeciński I,
6. Zjednoczeni Kaczory II,
7. Zjednoczeni Kaczory I,
8.Polonia Chodzież,
9. Victoria SP 2 Sianów,
10. GSS Grodzisk Wlkp.
Przyznane zostały również nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką turnieju została Weronika Szuba ze
Stargardu. Najlepszą bramkarką - Marta Łabicka z Tucholi. Królową strzelczyń - Malwina Grzelak z Sianowa.
Specjalną nagrodą Prezesa Banku Spółdzielczego w Chodzieży dla najwszechstronniejszej zawodniczki została
uhonorowana Anna Kamińska z Tucholi.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a zawodniczki trzech najlepszych drużyn również złote,
srebrne i brązowe medale. (fot. M. Wysocka)
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Z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych,

pragniemy życzyć Państwu
dużo zdrowia i wiosennej
pogody ducha.

Niech ten świąteczny czas,
upłynie w radosnej, rodzinnej,
pełnej nadziei atmosferze.
Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego
w Chodzieży

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
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