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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu dużo zdrowia i pogody ducha,
radosnej i pełnej nadziei świątecznej atmosfery
oraz niezapomnianych chwil, spędzonych
w gronie najbliższych.
Życzymy Państwu również, by nadchodzący
Nowy Rok 2016, był czasem sukcesów
i sprzyjał spełnianiu marzeń
i realizacji planów.
Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego
w Chodzieży.

Szanowni Państwo
Nadchodzą kolejne święta, zbliża
się koniec roku, co oznacza, że nadszedł czas na oddanie w Państwa
ręce przedświątecznego numeru
Spółdzielczej Gazetki Bankowej.
Jak zwykle znajdą w niej Państwo
garść informacji o wydarzeniach,
w których uczestniczyliśmy lub do
których się przygotowujemy, o nowościach naszej oferty i oczywiście
kolejne refleksje Mistrza Domowych Finansów.
Osobiście, chciałbym polecić
Państwa uwadze informacje o modernizacji naszej chodzieskiej filii,
mieszczącej się w Rynku 19. Ta historyczna placówka, pamiętająca
jeszcze założyciela naszego Banku
Spółdzielczego, księdza Czechowskiego, zyskuje nowy wizerunek
wewnętrzny i nowoczesne wyposa-

żenie. Mam nadzieję, że przygotowane zmiany, będą dobrze Państwu
służyły i przyczynią się poprawy
satysfakcji z korzystania z usług tej
placówki i całego Banku. Myślę, że
całodobowa strefa obsługi, w której
zainstalowany zostanie bardzo nowoczesny bankomat z funkcją wpłatomatu i możliwością biometrycznej identyfikacji klientów, znacząco
poprawi zarówno bezpieczeństwo,
jak i komfort obsługi. O ile mi wiadomo, będzie to pierwsze tak nowoczesne urządzenie w Chodzieży
i w całym powiecie, więc zachęcam
wszystkich z Państwa do sprawdzenia jego możliwości i skorzystania
z usług, jakich można, dzięki temu
urządzeniu spróbować.
Chciałbym również zaprosić Państwa na Mikołajkowy Turniej Piłkar-

ski, któremu jak każdego roku patronujemy i staramy się by stanowił
atrakcję nie tylko dla uczestników,
ale również zachęcił kibiców do dopingowania młodych sportowców.
W tym roku zapraszamy 5 grudnia.
Jestem przekonany również, że
pozostałe informacje, zawarte w gazetce, będą nie mniej interesujące
i spowodują, że nie zabraknie okazji do spotkania się z Państwem
w naszych placówkach, do czego
zachęcam, podobnie jak do odwiedzania naszej strony internetowej
www.bschodziez.pl
Z poważaniem
Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

Z Kartą Kibica do Poznania
Ponad dwudziestu młodych klientów
Banku Spółdzielczego w Chodzieży
zwiedziło Stadion Lecha Poznań.
Wycieczka była prezentem dla osób, które skorzystały z letniej promocji i założyły w Banku Spółdzielczym w Chodzieży konto „Debiut” wraz z kartą płatniczą KKS Lech Poznań. W trakcie wycieczki
jej uczestnicy mieli okazję zwiedzić stadion Lecha, goszcząc w miejscach, niedostępnych na co dzień dla kibiców, jak sala legend, loża
prezydencka, korytarz sław, czy sala konferencyjna. Jedną z największych atrakcji była jednak możliwość spotkania z piłkarzami Lecha, po
którym zostało wiele wrażeń, wspomnień i pamiątkowych fotografii.

RACHUNEK DEBIUT
DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA
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Początek grudnia, to od wielu lat tradycyjny okres mikołajkowych turniejów piłkarskich, organizowanych pod patronatem Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Również w tym roku, wraz z Dyrektorem Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży, zaprosiliśmy na turniej młodych piłkarzy, uczniów gimnazjów naszego regionu.
Jesteśmy przekonani, że prócz sportowej rywalizacji, nie zabraknie dobrej zabawy w miłej przedświątecznej atmosferze, a przygotowana dla wszystkich uczestników turnieju nagroda, w postaci wyjazdu na mecz Lech Poznań
– Zagłębie Lubin, będzie super atrakcją dla każdego młodego piłkarza.
Mamy nadzieję, że będzie to również dobra okazja do spędzenia sobotniego przedpołudnia w atmosferze sportowej rywalizacji i zechcą Państwo odwiedzić salę gimnazjum przy ul. Paderewskiego.
Na turniej zapraszamy 5 grudnia o godz. 9 00 do hali sportowej Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Chodzieży.
Bank Spółdzielczy w Chodzieży
oraz
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży

Nasza historyczna
siedziba zmienia
swe oblicze
Już za kilka dni zakończy się modernizacja Filii Oddziału w Chodzieży. Najstarsza placówka Banku Spółdzielczego w Chodzieży, w Rynku pod numerem 19, gdzie
mieściła się pierwsza, własna siedziba Banku, zyskuje
zupełnie nowe oblicze. Po modernizacji zewnętrznej,
która miała miejsce przed kilkoma laty, przyszedł czas
na zmiany wewnątrz Filii.
Jesteśmy przekonani, że zmodernizowane wnętrza,
przypadną do gustu zarówno dotychczasowym, jak
i nowym klientom Banku Spółdzielczego, a ponadto
zmiany i udogodnienia znacząco poprawią komfort ich
obsługi. Umożliwią, między innymi, korzystanie z usług
Filii osobom niepełnosprawnym.
A w nowym wnętrzu czekają niespodzianki.
Fila zostanie wyposażona również, w oczekiwany od
lat, bankomat, który wcześniej, z przyczyn technicznych, nie mógł się tam pojawić. Nie będzie to jednak
bankomat zwyczajny, bowiem wyposażony zostanie,
między innymi, w funkcję wpłatomatu, która pozwoli osobom i firmom, posiadającym rachunki w Banku

Spółdzielczym w Chodzieży na dokonywanie wpłat na
swoje konta przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zostanie on również wyposażony w funkcję identyfikacji biometrycznej, pozwalającą na rozpoznawanie osoby korzystającej z bankomatu (klienta Banku Spółdzielczego
w Chodzieży) poprzez skanowanie jej dłoni. Jest to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych
metod identyfikacji. Ponadto, bankomat będzie zlokalizowany w całodobowej strefie obsługi, dzięki czemu
korzystanie z niego będzie dyskretne i bezpieczne.
Jesteśmy przekonani, że wprowadzane udogodnienia przypadną Państwu do gustu i ułatwią korzystanie
z naszych usług.
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Mistrz Domowych Finansów
i manowce pozornej logiki
Ostatnio, nie trudno
zetknąć się z opiniami, że
przy tak niskim oprocentowaniu lokat, to lepiej trzymać pieniądze „w skarpecie”, bo
co to tam się w banku zarobi. Mistrz
Domowych Finansów wie, że pozorna
logika tej opinii, prowadzi wprost na manowce. Wie bowiem, że oprocentowanie nominalne, nie mówi wszystkiego o faktycznych
korzyściach lub ich braku. Mistrz świetnie pamięta
czas, kiedy bez trudu można było ulokować oszczędności na 4%, a inflacja sięgała 3% rocznie. Jak by nie
liczyć, realna wartość korzyści uzyskanej z oprocentowania, wynosiła 1%. Dziś, gdy inflacji praktycznie nie
ma, a właściwie mamy do czynienia z lekką deflacją,
czyli nieznacznym obniżaniem się cen, oprocentowanie oszczędności na poziomie 1%, daje porównywalny
efekt. Wynika z tego, że coś tam jednak zarobić się da
i to nawet nie mniej niż kiedyś.
Mistrz Domowych Finansów wie również, że oprocentowanie, to nie jedyna korzyść z oszczędzania w banku.
Już nie raz zachęcał do oszczędzania systematycznego,
a w szczególności do zainteresowania wkładami systeKierujesz się na co dzień
w swojej pracy ideą
spółdzielczości, tak jak my?
Nie możesz więc przegapić
wyjątkowej oferty dla
pracowników spółdzielni –
kredytu gotówkowego
„Trzymajmy się razem”

matycznego oszczędzania „Grosz do grosza” w Banku
Spółdzielczym w Chodzieży, które pozwolą zarówno na
regularne i systematyczne, jak i nieregularne i okazjonalne, odkładanie nawet niewielkich kwot, by sfinansować przyszłe, mniejsze lub większe, wydatki. Świetnie
się nadają nawet na samodzielne zadbanie o pewną
i niezawodną emeryturę. Efektu systematyczności
w oszczędzaniu nie da się przecenić i warto o tym pamiętać, by uniknąć manowców pozornej logiki.
A to jeszcze nie wszystko. Przysłowiowa skarpeta,
niestety nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Mistrz
Domowych Finansów nie ma wątpliwości, że środki
w banku, zawsze są bezpieczniejsze. Oszczędności,
gromadzone i przechowywane domowymi sposobami,
poza tym, że mogą się zagubić albo skusić kogoś, kto
akurat nieco pilniej potrzebuje gotówki, to jeszcze w razie np. pożaru, narażone są na całkowite zniszczenie.
Wówczas, nie tylko nie przyniosą korzyści, ale wręcz
same się ulotnią.
Mistrz jest przekonany, że bezpieczeństwo
oraz optymalne możliwości oszczędzania i czerpania
korzyści ze swych oszczędności, zapewnia oferta Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Każdy może to sprawdzić, a Mistrz nie ma wątpliwości, że się nie zawiedzie.

OKAZJONALNY

KREDYT
GOTÓWKOWY

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI:

TRZYMAJMY
SIĘ RAZEM

atrakcyjne oprocentowanie*
termin spłat dostosowany do indywidualnych potrzeb,
szybka decyzja kredytowa,
okres spłaty do 12 miesięcy.

I. Przykład reprezentatywny dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy lub rachunek
bieżący. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. wynosi 8,27% przy założeniach: okres kredytowania
= 12 miesięcy; roczne oprocentowanie nominalne = 6,00 % (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym); całkowita kwota kredytu = 4.766,67 zł; całkowity koszt kredytu:
206,76zł (w tym: odsetki 156,76 zł, prowizja przygotowawcza 50,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu); całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu
i całkowitej kwoty kredytu = 4.973,43 zł; równe raty kapitałowo –odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 410,29 zł, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 410,24 zł.
II. Przykład reprezentatywny dla pozostałych osób. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r.
wynosi 12,68 % przy założeniach: okres kredytowania = 12 miesięcy; roczne oprocentowanie nominalne = 8,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym); całkowita
kwota kredytu = 4.766,67 zł; całkowity koszt kredytu: 309, 66 zł (w tym: odsetki 209, 66 zł, prowizja przygotowawcza 100,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu);
całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 5.076, 33 zł; równe raty kapitałowo –odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości
414, 69zł, ostatnia rata wyrównująca w wysokości 414,74 zł.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 19.08.2015 r.

komfort i niezależność

CZAS NA SYSTEMATYCZNE OSZCZĘDZANIE

bezpieczeństwo i spokój

• niska minimalna kwota
wkładu – już od 10 zł!

JAK ZA
MŁODYCH
LAT

• regularny wzrost
oprocentowania
• brak kosztów związanych
z otwarciem i prowadzeniem
rachunku
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JAK NA
EMERYTURZE

Przelewy natychmiastowe
dostępne już za chwilę
jest tylko jeden, że odbiorca przelewu posiada rachunek w banku, uczestniczącym w systemie Express
Elixir. Posiadacze rachunków w Banku Spółdzielczym,
będą mogli nie tylko wysyłać, ale również otrzymywać
przelewy natychmiastowe, oczywiście o ile ich kontrahenci posiadają rachunki w banku, korzystającym
z tego systemu.
Z usługi przelewu natychmiastowego, mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy,
również za pomocą Internet bankingu. Jedynym ograniczeniem, jest limit kwoty pojedynczej transakcji, który wynosi 50 tys. zł.
Już od 16 grudnia 2015, Bank Spółdzielczy w Chodzieży, wprowadza do swej oferty usługę przelewów
natychmiastowych, w systemie Express Elixir. Dzięki
temu, transakcje realizowane w tym systemie, będą
docierały na konto odbiorcy w kilka sekund. Warunek
Przelewy Western Union teraz w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

Czy pomyśleli już Państwo o realizacji planów i pomysłów, dzięki
którym nadchodzące święta będą naprawdę niepowtarzalne?
Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Chodzieży
po okazjonalny Kredyt Świąteczny:
- nawet do 100 000 zł,
- okres kredytowania do 36 miesięcy,
- spłata w równych ratach,
- stałe oprocentowanie,
- niższa prowizja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
A dla pierwszych 50 Klientów przygotowaliśmy
upominek - zestaw świątecznych świeczek.
Zapraszamy do naszych placówek w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu.
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Daj się namówić na zysk
Skorzystaj z okazji i wybierz lokatę, która zapewni Ci nie
tylko zysk, ale także możliwość zdobycia wymarzonego
samochodu. Zakładając lokatę w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży, możesz zdobyć samochód marki Suzuki
Vitara oraz wiele innych atrakcyjnych nagród. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne określone
w Regulaminie Loterii promocyjnej, na których zostanie ulokowane minimum 500 zł. Każda wielokrotność
tej sumy zwiększa Twoją szansę na nagrody i pomnaża
zysk.

Dzięki kredytowi gotówkowemu spełnisz marzenia
i zyskasz jeszcze więcej!”
Skorzystaj z kredytu w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, który w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel. Możesz go otrzymać bez
zbędnych formalności i na atrakcyjnych warunkach.
Opłaca się to tym bardziej, że teraz nie tylko możesz
zrealizować swoje plany, ale także wziąć udział w loterii
oraz wygrać jeden z dziesięciu wysokiej klasy telewizorów Panasonic oraz setki innych nagród.

Aby wziąć udział w loterii, należy w okresie od 12 października do 31 grudnia 2015 roku zawrzeć umowę
o kredyt gotówkowy, na kwotę minimum 3000 złotych.
Każde pełne 1000 zł kredytu to kolejna szansa na zdobycie nagrody.

Młodzież promuje Szamocin w teledysku – to lubimy i popieramy

Było nam bardzo miło, że Bank Spółdzielczy w Chodzieży został zaproszony do włączenia się w przedsięwzięcie polegające na nagraniu teledysku, promującego Szamocin i będącego jednocześnie owocem
aktywności i zaangażowania młodzieży i nauczycieli
z Zespołu Szkół w Szamocinie. Jesteśmy przekonani,
że wsparcie dla tego typu inicjatyw, jest najlepszym
sposobem integracji naszego banku ze środowiskiem,
w którym działa.
Pani Karolina Leśna – na co dzień nauczycielka języka angielskiego w zespole Szkół w Szamocinie, autorka i pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia oraz wokaliści z Szamocina: Beata Spychalska, Piotr Stromyło,
Katarzyna Zielińska, a także uczniowie i absolwenci
Zespołu Szkół w Szamocinie, zrealizowali niecodzienne
przedsięwzięcie. Nie dość, że przygotowali i wykonali
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muzykę, z której powstała cała płyta, to jeszcze potrafili zorganizować jej wydanie, a także zrealizować teledysk do piosenki „Miasto jak ze snu”.
- Pomysł na nagranie teledysku zrodził się w czerwcu
zaraz po ukończeniu nagrań na płytę „Marzenia do
spełnienia”, na której znajduje się piosenka „Miasto
jak ze snu”. Teledysk powstał z mojej inicjatywy i mam
nadzieję, że będzie dobrą promocją miasta Szamocin mówi Karolina Leśna.
Nie mamy co do tego wątpliwości, więc nie pozostaje
nam nic innego, jak polecić obejrzenie teledysku, który można znaleźć m.in. na stronach Szamocińskiego
Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół w Szamocinie, Urzędu
Miasta i Gminy Szamocin oraz Banku Spółdzielczego
w Chodzieży.

Wszyscy grali
dla Michała
Takiego meczu w Chodzieży jeszcze nie było. 13 września 2015 r. na stadionie miejskim, spotkały się dwie
niecodzienne drużyny. Jedna, pod wodzą ks. Macieja
Sławinowskiego, reprezentująca parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i druga, którą z chodzieskich VIP-ów skompletował burmistrz Jacek Gursz.
Niezwykły był również cel tego spotkania, bowiem dochód ze zbiórki oraz licznych licytacji, prowadzonych
w przerwach meczu, przeznaczony był na rehabilitację
17-letniego Michała.
Nie mogło więc zabraknąć w takim przedsięwzięciu
przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Bramki zespołu burmistrza Jacka Gursza, przez znacz-

ną część spotkania, dzielnie strzegł Dominik Micek
– Członek Zarządu Banku, a siłę ofensywna drużyny
wsparł, choć tylko jedną zdobytą branką, Prezes Dariusz Bugajski. Cały mecz zakończył się sprawiedliwym
remisem 8:8. Za to wynik zbiórki na rehabilitację Michała był bardzo mocno dodatni, a o to właśnie wszystkim chodziło.

Dożynki 2015 – palce lizać, ale nie tylko
Na wyjątkowo okazałym, z roku na rok coraz bardziej,
powiatowym święcie plonów w Budzyniu, jak zwykle nie zabrakło Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Wśród niezliczonych stoisk, przygotowanych przez sołectwa, organizacje rolnicze, stowarzyszenia i innych
uczestników, częstujących odwiedzających wszystkim
czym chata bogata, nasze stoisko też wyróżniało się
niepowtarzalnym akcentem. A trzeba przyznać, że
nie było to łatwe. Na stoiskach innych uczestników
można było skosztować właściwie wszystkiego. Były
pyszne zupy, wspaniałe wędliny i pasztety, doskonałe
sery, soki, miody i ogórki kiszone, nie wspominając już
o chlebie z domowym smalcem, po którym nic innego
nie pozostaje, jak palce lizać.
Tym razem jednak, nie tylko palce pozostały do lizania,
bowiem wszyscy goście, odwiedzający nasze bankowe

stoisko, byli częstowani lodami, które świetnie nadawały się na deser, po wszelkich przysmakach, jakich na
dożynkach można było skosztować. Cieszy nas, że ten
pomysł spotkał się z Państwa uznaniem i gości na naszym stoisku było co niemiara.

Poznań zwycięzcą, Chodzież na podium
Kolejny Turniej Piłki Ręcznej im. Zdzisława Stefańskiego
w Chodzieży za nami. Emocji nie brakowało, zarówno
na parkiecie jak i wśród publiczności. Ostatecznie wygrał zespół Amatorzy Piłka Ręczna z Poznania. II miejsce - zajęła ekipa Prodżekt IKS. Na podium stanęli także zawodnicy Noteć Chodzież. Nagrody wręczał m.in
Prezes Banku Spółdzielczego w Chodzieży Dariusz
Bugajski. Bank tradycyjnie już wspiera i i kibicuje lokalnym przedsięwzięciom sportowym. Przypomnijmy, iż
Zdzisław Stefański był uznanym i cenionym w Chodzieży trenerem piłki ręcznej, z wieloma sukcesami trenerskimi, w tym najważniejszym, gdy współprowadzona
przez niego drużyna „szczypiornistek” wywalczyła szó-

ste miejsce w kraju na Mistrzostwach Polski Juniorów
w Gliwicach.

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

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA

