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Karta debetowa PayPass z opcjonalną funkcją stadionową. Dla dorosłych kibiców i dla
młodych sympatyków i fanów Lecha Poznań.
Zamów kartę Lecha Poznań do swojego
konta w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.
Cechy karty:
 karta debetowa MasterCard PayPass
 wydawana jako pierwsza lub
kolejna karta do konta
 możliwość wgrania funkcji
stadionowej przy zakupie biletu/
karnetu z nadrukowaniem zdjęcia.
Korzyści dla posiadacza karty:
 voucher na bilet do każdej nowo
wydanej karty
 zniżka 10 % na zakup pierwszego biletu
lub karnetu, przy płatności kartą kibica.

Korzystaj z funkcji stadionowej
karty i wspieraj swój Klub.
Teraz możesz nosić barwy Lecha nie
tylko w sercu, ale i w portfelu.

Szanowni Państwo!
Wakacje, urlopy, letni wypoczynek już za nami. Wracamy więc do naszych codziennych i niecodziennych,
nowych, a czasem odłożonych na później, planów, zadań, zamierzeń i obowiązków. Zaczyna się rok szkolny,
który dotyczy prawie każdego, bo przecież prawie każdy jest uczniem, rodzicem lub dziadkiem ucznia, a niektórzy łączą te role dodatkowo z byciem nauczycielem.
W tych okolicznościach, często pojawiają się wydatki,
które nie zawsze łatwo jest sfinansować na bieżąco,
tym bardziej, że w wakacje nie trudno zapewne było
o nadwyrężenie wydolności portfela.
Z myślą o takich właśnie sytuacjach, przygotowaliśmy jesienną edycję kredytu uniwersalnego, którą
prezentujemy Państwu w naszej gazetce. Jesteśmy
przekonani, że zaproponowane warunki, które należą
do najatrakcyjniejszych na rynku, pozwolą Państwu na
zrealizowanie wszelkich planów, zarówno związanych
z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, jak i dotyczących innych jesiennych zamierzeń.
Prócz tego, przygotowaliśmy dla Państwa inne powakacyjne niespodzianki. Szczególną uwagę chciałbym
poświęcić propozycji unikalnej na skalę krajową, realizowanej wyłącznie przez banki Spółdzielczej Grupy
Bankowej, a więc i przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży. Jest nią karta kibica KKS Lech Poznań, którą można zamówić, mając rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w naszym Banku. Karta ta, prócz tego, że

posiada wszystkie walory karty płatniczej, umożliwiając dokonywanie płatności w punktach handlowych,
przez internet, wypłatę gotówki w bankomatach, jest
również kartą stadionową Lecha Poznań i daje wiele
innych możliwości, w tym zniżki na zakupy w sklepie firmowym Lecha. Wszyscy z Państwa, którzy choć trochę
kibicują Lechowi Poznań, powinni zapytać o tę kartę
w naszych oddziałach i filiach.
Zachęcam również do zapoznania się z pozostałymi
propozycjami, które prezentujemy w naszej powakacyjnej Spółdzielczej Gazetce Bankowej. Przygotowujemy je z myślą o przedstawieniu Państwu najlepszej
i najbardziej uniwersalnej oferty, mając nadzieję, że
każdy znajdzie w niej odpowiedź na swoje zapotrzebowanie na usługi finansowe. Oczywiście jeszcze więcej
informacji i propozycji czeka na Państwa w naszych
placówkach, do odwiedzenia których serdecznie zapraszam; podobnie jak na naszą stronę internetową
www.bschodziez.pl.
Z poważaniem
Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski
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na niskie raty.

Wystarczy rzut oka
i wiadomo więcej
Telewizja bankowa – atrakcyjny sposób prezentacji
oferty Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Wiele informacji na temat oferty
Banku Spółdzielczego w Chodzieży
jest prezentowanych na monitorach

Mamy nadzieję, że ten
wygodny sposób przypadł
już Państwu do gustu.

(+48) 828 828 828 ważny numer dla

zastrzegania kart płatniczych!

Uprzejmie informujemy, iż w celu zwiększenia bezpieczeństwa kart płatniczych wydawanych w ramach
SGB, klienci posiadający kartę płatniczą SGB mogą korzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart obsługiwanego przez Związek Banków Polskich.
System Zastrzegania Kart to rozwiązanie, które pozwala klientowi zastrzec kartę bez konieczności pamiętania nr infolinii do Banku. System oparty jest na
technologii rozpoznawania mowy, a jego funkcją jest
automatyczne przekierowywanie klientów na podstawie wypowiedzianej nazwy Banku wydawcy karty do
właściwej infolinii Banku, w celu dokonania zastrzeżenia karty.
Numer, pod którym funkcjonuje System Zastrzegania Kart to (+48) 828 828 828.

Więcej informacji znajdą Państwo także
na stronie www.zastrzegam.pl

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

Mistrz Domowych Fi
Finansów i karty płatnicze

Do kart płatniczych
już chyba wszyscy
zdążyliśmy się
przyzwyczaić.
Nie inaczej jest z Mistrzem Domowych Finansów,
który docenił zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo
korzystania z tych kart. Dostrzegł również konieczność
przypomnienia, a właściwie systematycznego przypominania o zasadach bezpieczeństwa korzystania
z nich. Podstawą przestrzegania tych zasad jest, oczywiście, ochrona numeru PIN:
- nie zapisywanie go na kartkach, noszonych w portfelu wraz z kartą, ani tym bardziej na samej karcie,
- nie udostępnianie go innym osobom,
- zasłanianie klawiatury, podczas wprowadzania numeru PIN do bankomatu,
- nie korzystanie z bankomatów, których wygląd budzi podejrzenie, że zainstalowano na nim nakładkę,
przechwytująca dane,
ale również, nie spuszczanie karty z oka, przy transakcjach w sklepie czy restauracji.
Mistrz Domowych Finansów wie, że z kartą płatniczą, przy zachowaniu zasad bezpiecznego korzystania
z niej, można bardzo wygodnie dokonywać zakupów,
płacić w restauracjach, na lotniskach i w wielu innych
punktach akceptujących karty. Nie trzeba się przy tym
martwić o drobne, gdy ktoś nie ma wydać reszty, ani
też przeliczać otrzymanych banknotów, czy monet.
Oczywiście, gdy nie można się obyć bez gotówki, karta
pozwala na wypłatę potrzebnych środków z bankomatu, nawet wówczas, gdy mamy święto albo placówki
bankowe już są nieczynne. Mistrz twierdzi, że to są wystarczające argumenty, przemawiające za tym, by kartę płatniczą, jeśli ktoś jeszcze nie ma, natychmiast sobie zamówić; najlepiej do swojego rachunku w Banku
Spółdzielczym w Chodzieży. Teraz jednak, jest jeszcze
jeden powód, dla którego, nie można już z tym zwlekać. Mistrz chciałby poinformować, że do tego rachunku, prócz zwykłej karty płatniczej, można zamówić kartę absolutnie niezwykłą i wyjątkową.

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA

Tą kartą jest karta płatnicza, która jest jednocześnie
kartą kibica Lecha Poznań. Prócz wszystkich funkcji
tradycyjnej karty płatniczej, posiada ona funkcję stadionową na stadionie Lecha Poznań, a także daje wiele
innych możliwości np.: korzystania ze zniżek przy zakupach w oficjalnym sklepie klubu. Jest to jedyna karta
wydawana we współpracy z Lechem Poznań i dostępna jest wyłącznie w wybranych bankach Spółdzielczej
Grupy Bankowej, w tym w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.
Mistrz Domowych Finansów udowadniał już wcześniej, że rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
w Banku Spółdzielczym, to atrakcyjna i uczciwa propozycja dla każdego. Teraz, dodatkowo, do tego rachunku można zamówić zupełnie wyjątkową kartę, a jeśli
ktoś jeszcze takiego rachunku w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży nie posiada, to Mistrz radzi, by wybrać się
do jednej z placówek Banku Spółdzielczego, założyć
rachunek i zamówić kartę Lecha Poznań, za jednym zamachem. Wszak rozgrywki ligowe już w pełni, a karty
czekają.

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.

Szkolne Kasy Oszczędności, działające pod
patronatem BS Chodzież – wśród najlepszych
przewidziano, oczywiście, szereg atrakcyjnych nagród.
Wśród laureatów są także Szkolne Kasy Oszczędności działające pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Chodzieży, które tradycyjnie już należą do grona najlepszych.
Kategoria szkół liczących 150 i więcej uczniów:
I miejsce – SP im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
Kategoria szkół liczących poniżej 150 uczniów:
II miejsce – SP im. Jana Pawła II w Lipinach
IV miejsce – SP im. H. Sienkiewicza w Strzelcach
X miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżewie.
Kolejna edycja, realizowanego w minionym roku
szkolnym, konkursu „Dziś oszczędzam w SKO jutro
w Banku Spółdzielczym” zakończona. Wzięło w nim
udział ponad 300 szkół podstawowych z całej Polski, które rywalizowały w dwóch kategoriach: szkół
liczących 150 i więcej uczniów oraz szkół liczących
poniżej 150 uczniów. Dla uczniów i opiekunów SKO
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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.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży idei oszczędzania, a także wiedzy o bankowości, finansach i przedsiębiorczości. Gratulujemy
uczestnikom konkursu, uczniom, dyrektorom szkół
i opiekunom nagrodzonych Szkolnych Kas Oszczędności i życzymy dalszych sukcesów w konkursie.
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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.

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

Pod okiem
mistrzów jazzu
Bank Spółdzielczy w Chodzieży po raz kolejny wsparł
organizację Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Cho-Jazz 2014 r.
44 edycja warsztatów zgromadziła studentów szkół
muzycznych z całej Polski oraz młodych muzyków,
którzy pod okiem znakomitej kadry doskonalili swoje
umiejętności. Cho-Jazz to jednak nie tylko edukacja
muzyczna, ale i wykłady oraz jam sessions.
Z przyjemnością prezentujemy Państwu kilka zdjęć,
udostępnionych dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa
Wierzbickiego (www.fotodeuet.eu)
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Stałe, atrakcyjne oprocentowanie przez
cały, 12-miesięczny okres oszczędzania.
Wystarczy 500 zł do założenia lokaty.
Możliwość odnowienia lokaty do
10 kolejnych okresów.
W ofercie Banku Spółdzielczego
w Chodzieży od 22 września 2014 r.
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Udany sezon piłkarski chodzieskich „Orlików”
Chłopcy z rocznika 2003-2004 na w sezonie piłkarskim 2013/2014 uplasowali się na drugim miejscu w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
W grupie „Orlik” Polonii Chodzież, której patronuje Bank Spółdzielczy w Chodzieży trenuje około 30 młodych piłkarzy.
Miło nam poinformować, że w kolejnym sezonie Bank i Klub będą kontynuować współpracę a Bank Spółdzielczy w Chodzieży po raz kolejny obejmie
patronat nad drużyną „Orlików”. Efektem tej współpracy są między innymi organizowane w Chodzieży Turnieje Orlików pod patronatem Banku Spółdzielczego, w których każdorazowo bierze udział kilkudziesięciu młodych piłkarzy.

Chodzieskie Targi Gospodarcze 2014 – również na sportowo
Chodzieskie Targi Gospodarcze, to również sport i dobra zabawa.
Team Banku Spółdzielczego, chętnie podejmuje sportowe wyzwania,
nierzadko osiągając sukcesy w tej dziedzinie. I tak, podczas Turnieju Firm,
rozegranego na tegorocznych Chodzieskich Targach Gospodarczych, reprezentacja Banku po brawurowym awansie do rozgrywki finałowej, kolejny raz stanęła na podium, zajmując tym razem trzecie miejsce. Cała piątka
naszych zawodników zasłużyła na okazały puchar i serdeczne gratulacje.
Same Targi zaś zgromadziły nie tylko rekordową liczbę wystawców i zwiedzających, ale również nagród dla zwiedzających. Punktem kulminacyjnym
targów było losowanie niebieskiego skutera - nagrody głównej od Sponsora Generalnego - Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Nagroda ta trafiła do
mieszkanki Kaczor. Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok!

Bank wspiera pływaków
Ponad 100 młodych pływaków
z całej Polski rywalizowało w zorganizowanych po raz pierwszy w Chodzieży – Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Płetwach w kategorii E i D.
Organizatorem zawodów, które
odbyły się na początku czerwca był
Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” z Chodzieży. Podczas dwóch
dni rozegrano w sumie 13 konkurencji, a patronem jednej z nich był
Bank Spółdzielczy w Chodzieży.
Chodzież reprezentowało 19 zawodników, którzy w swoich star-

tach zdobyli łącznie 27 medali mistrzostw Polski, w tym 7 złotych,
11 srebrnych i 9 brązowych. Wszystkim podopiecznym Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Delfinek” serdecznie gratulujemy!

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

Lokata promocyjna SGB
Lokata z nagrodami
Chwyć pewny zysk
i łap nagrody

Nagroda główna: Renault

Captur

Idealnie dobrana lokata to taka, która razem z gwarantowanym zyskiem
może przynieść również wygraną.

Załóż Lokatę
SGB.

Wystarczy ulokować 500,00 zł
na 3 lub 6 miesięcy, aby mieć
szansę na zdobycie
Renault Captur
albo jednej z wielu innych
atrakcyjnych nagród.

Zapewnij sobie
zysk i szansę
na wygraną!

Zapraszamy do naszych Placówek w: Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu

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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