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Nadeszła wiosna, zbliża się Wiel-
kanoc, nadchodzi okres zebrań 
grup członkowskich w Banku Spół-
dzielczym w Chodzieży, co wskazu-
je niezawodnie, że w Państwa ręce 
trafia kolejna Spółdzielcza Gazetka 
Bankowa. Jak zwykle, znajdą w niej 
Państwo szereg informacji, które 
mogą być przydatne dla naszych 
obecnych i przyszłych klientów 
i udziałowców, ale także dotyczą-
cych wydarzeń i inicjatyw, które 
wspiera lub w których uczestniczy 
Bank Spółdzielczy w Chodzieży.

Polecam Państwa uwadze 
w szczególności informację o Ze-
braniach Grup Członkowskich. Są 
to coroczne, najważniejsze spotka-
nia członków banku, dzięki którym 
każdy z udziałowców może czynnie 
uczestniczyć w życiu banku, zapo-
znać się z informacjami na temat 
jego działalności, zgłosić swoje 

wnioski i postulaty jej dotyczące. Dla 
nas – władz banku: Zarządu i Rady 
Nadzorczej, jest to najważniejszy 
oraz najlepszy sposób kontaktu 
z udziałowcami i liczymy na uczest-
nictwo szerokiego ich grona. Bank 
Spółdzielczy, to jedyny bank, któ-
rego właściciele, to wielu spośród 
Państwa – mieszkańców Chodzieży, 
Budzynia, Kaczor, Margonina, Sza-
mocina, Ujścia i wielu miejscowości, 
położonych w tych gminach – to po 
prostu: nasz wspólny bank. Dlate-
go zachęcam wszystkich członków 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży 
do znalezienia kilku chwil na spo-
tkanie z nami i porozmawianie, przy 
kawie, herbacie i słodkim poczę-
stunku, o naszych wspólnych, ban-
kowych sprawach.

Polecam Państwu również, kolej-
ne spotkanie w naszej gazetce z Mi-
strzem Domowych Finansów, który 

zaproponuje Państwu nieco inne 
spojrzenie na karty kredytowe. Mam 
nadzieję, że z zainteresowaniem za-
poznają się też Państwo z informa-
cjami o imprezach sportowych, któ-
rym patronuje Bank Spółdzielczy, 
a przy następnych takich okazjach 
odwiedzą je Państwo osobiście 
i wspólnie z nami miło spędzą czas.

Życząc interesującej lektury, za-
praszam oczywiście do odwiedza-
nia naszych placówek w Chodzieży, 
Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, 
Szamocinie, Ujściu i Wyszynach, 
a także naszej strony internetowej 
www.bschodziez.pl.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

Szanowni Państwo

Wielu radosnych chwil, spędzonych w rodzinnej, 
pełnej wzajemnej życzliwości 

atmosferze  Świąt Wielkanocnych, 
niosących dobro, zrozumienie i nadzieję 

życzą Państwu zawsze życzliwi przyjaciele 

z Banku Spółdzielczego 
w Chodzieży





tek. Oczywiście wymaga to zachowania dyscypliny 
spłat zadłużenia w pełnej wysokości, ale dyscyplina 
gospodarowania domowymi finansami, to przecież 
codzienność, a Mistrz nie od dziś do tego zachęca. 

Mistrz wie również i docenia fakt, iż karty kredyto-
we, oferowane przez Bank Spółdzielczy w Chodzie-
ży, prócz opisanych możliwości, pozwalają również 
wygodnie i bezpiecznie realizować płatności w pla-
cówkach handlowych na całym świecie, w sklepach 
internetowych i na portalach aukcyjnych. Bezpie-
czeństwo płatności internetowych tymi kartami jest 
zapewnione przez system 3D-Secure, który pozwala 
na autoryzowanie transakcji poprzez indywidualne 
hasło każdego klienta. Pozwalają również korzystać 
z wielu udogodnień przy rezerwacji hoteli, biletów 
lotniczych i innych usług, których zamówienie bez 
posiadania karty kredytowej jest często utrudnione, 
a czasami niemożliwe.

Mistrz Domowych Finansów odradza jednak uży-
wanie kart kredytowych do wypłaty gotówki z ban-
komatów. W takiej sytuacji, niezależnie od tego, jaki 
bank wydał kartę, wypłaty gotówki obciążone są 
znacznymi opłatami, bowiem karty kredytowe zasad-
niczo nie do tego są przeznaczone. Do korzystania 
z bankomatów, najlepiej nadają się karty debetowe, 
wydawane do rachunków oszczędnościowo-rozli-
czeniowych. O takich rachunkach i kartach w ofercie 
Banku Spółdzielczego, Mistrz pisał w poprzednich 
numerach i nadal zachęca do zainteresowania nimi, 
choćby przy okazji zamawiania karty kredytowej. 
W Banku Spółdzielczym w Chodzieży wszystkie te 
produkty świetnie się uzupełniają i po mistrzowsku 
służą dobremu zarządzaniu domowymi finansami.

Ktoś, kiedyś powie-
dział, że karty kre-
dytowe, to świetny 

wynalazek, ale to jed-
nocześnie jeden z bardziej 

skomplikowanych produktów fi-
nansowych. Mistrz Domowych Fi-

nansów wie, że pierwsza część tego 
stwierdzenia może się spotkać ze sprzeci-

wem niektórych, szczególnie byłych, posia-
daczy kart kredytowych, a z drugą jego częścią 

sam się nie zgadza.
Zacznijmy od końca, czyli części drugiej powyższe-

go stwierdzenia. Karta kredytowa, to stosunkowo 
proste urządzenie. Bank przyznaje klientowi limit wy-
datków, np.: 2000 zł, ustalając jednocześnie termin, 
w jakim wydane środki powinny zostać zwrócone; 
najczęściej 40-50 dni. Jeżeli posiadacz karty zwróci 
całość wydanych środków w ustalonym terminie, nie 
jest zobowiązany do zapłaty odsetek od wykorzy-
stanego kredytu, a limit odnawia się do pierwotnej 
kwoty. Istnieje również możliwość spłaty tylko części 
zadłużenia i wówczas, pozostała, niespłacona część 
podlega oprocentowaniu i spłacana jest w terminie 
późniejszym (wraz z odsetkami), najpóźniej w ostat-
nim okresie rozliczeniowym karty. Karta jest ważna 
przez okres 2-4 lat, a rozliczenie wydatków odbywa 
się w okresach miesięcznych. 

Mistrz Domowych Finansów nie sądzi by to było 
szczególnie skomplikowane, a może być, przy umie-
jętnym wykorzystaniu, wygodne i tanie. Wygodne, 
bo pozwala na skorzystanie z kredytu właściwie 
w każdej chwili, bez konieczności odrębnych sta-
rań, a tanie, bo możemy w ogóle nie płacić odse-

Przypominamy Państwu o możliwości korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu pro-
mocyjnego kart płatniczych systemu MasterCard i Visa. Aktualne promocje zawsze na stronach interneto-
wych www.mastercard.pl i www.visa.pl. 

Mistrz Domowych Finansów 
i karty kredytowe

dział, że karty kre-
dytowe, to świetny 

wynalazek, ale to jed-
nocześnie jeden z bardziej 

skomplikowanych produktów fi-
nansowych. Mistrz Domowych Fi-

nansów wie, że pierwsza część tego 
stwierdzenia może się spotkać ze sprzeci-

wem niektórych, szczególnie byłych, posia-
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Regularnie, okazjonalnie czy w ogóle? 
Jak oszczędzają Polacy?

Wg badań jednego z instytutów, zajmujących się badaniem rynku, aż 37% dorosłych Polaków nie ma żadnych 
oszczędności. Tylko 25% z nas odłożyło na koncie równowartość 1-2 miesięcznego wynagrodzenia. 

Większość z oszczędzających (35 %) robi to, gdy ma środki pozostające po poniesieniu comiesięcznych wydatków. 
Ponadplanowe środki okazjonalnie lokuje 25% Polaków. Regularnie oszczędza tylko 15% z nas. 

Dlaczego warto to zmienić? Bo życie pełne jest niespodzianek, których nie sposób przewidzieć, ale które warto 
brać pod uwagę i na tzw. wszelki wypadek być na nie przygotowanym. Również dlatego, że w życiu wiele jest również 
całkiem przewidywalnych, choć niecodziennych wydatków, z którymi łatwiej jest sobie radzić, gdy jakaś systema-
tycznie odkładana sumka zabezpiecza takie potrzeby. Dziś, nie ulega również wątpliwości, że bardzo poważnie trze-
ba rozważać systematyczne odkładanie na dodatkową emeryturę. Jest więc kilka istotnych powodów – nieprawdaż?

Bank Spółdzielczy posiada zarówno 
atrakcyjną ofertę lokat, rachunków oszczęd-
nościowych, jak i rachunków pozwalających 
oszczędzać systematycznie, które zapew-
niają bezpieczeństwo oszczędzania i loko-
wania oszczędności. Oferta ta nie zawiera 
bowiem żadnych produktów, które zakła-
dałyby ryzykowne czy niejasne sposoby lo-
kowania środków klientów, a w konsekwen-
cji groziły utratą zgromadzonych środków.

Zróżnicowana oferta pozwala dopasować 
możliwości oszczędzania do indywidual-
nych potrzeb, wybrać dowolny okres depo-
nowania środków, sposób ich odkładania, 
a także możliwość bieżącego zarządzania 
wieloma z tych produktów z wykorzysta-
niem dostępu przez Internet. A wiosna, to 
dobry czas, by zacząć oszczędzać.

Lokata Wiosenna

Jak chronić i pielęgnować

OSZCZĘDNOŚCI?

Mamy na to
sprawdzony sposób!

Wystarczy 500 zł.

Będziemy je pielęgnować, by wzrastało bezpiecznie nawet 
przez 10 kolejnych 12-miesięcznych sezonów. 

Zasiejmy wspólnie ZIARNO OSZCZĘDNOŚCI.

A PLON MOŻNA ZBIERAĆ PO 
KAŻDYM Z NICH.

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



II edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”
Współdziałanie, pomysłowość, dobro wspólne, to określenia, 

które doskonale charakteryzują istotę spółdzielczości, a także 
stanowią myśl przewodnią konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. 
Jest to konkurs, organizowany na portalu Społecznik 2.0, stwo-
rzonym przez Spółdzielczą Grupę Bankową, w celu promowania 
i wspierania społecznej aktywności lokalnych społeczności, mają-
cej na celu pozytywne zmiany w ich otoczeniu.

Kolejna edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów” kierowana 
jest do osób, stowarzyszeń oraz fundacji mających pomysł i chęć 
dokonania pozytywnej zmiany w swoim otoczeniu, która przynie-
sie korzyści lokalnej społeczności. Autorzy najlepszy pomysłów 
mogą wygrać 10.000 zł na ich realizację. Propozycje można zgła-
szać do 3 maja. Szczegóły konkursu, regulamin oraz wyniki po-
przedniej edycji są dostępne na stronie www.spolecznik20.pl.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży życzy wszystkim zaintereso-
wanym wielu oryginalnych pomysłów, zachęca do ich zgłaszania 
w konkursie, dzięki czemu będą one mogły zostać zrealizowane 
i przyniosą wiele pożytku i satysfakcji.

Sięgnij po
mistrzowską kartę

Płacąc kartą kibica, wspierasz 
młode talenty Lecha Poznań.

Korzystaj z funkcji stadionowej
karty i wspieraj swój Klub.

Karta Lecha Poznań do konta w Banku Spółdzielczym 
w Chodzieży – nadal w zasięgu ręki każdego 
sympatyka Kolejorza.

mistrzowska karta debetowa 
do konta osobistego.

PŁACISZ = KORZYSTASZ
•

•

•
•

•

  

  

  

  

  

przy zakupie biletu lub karnetu na stadionie, masz możliwość 
wyposażenia karty w funkcję stadionową,

nabywając pierwszy bilet lub karnet na mecz za pomocą karty kibica,
otrzymujesz 10% zniżki,

kartą dokonasz płatności za zakupy – zarówno w sposób tradycyjny, 
jak również zbliżeniowo i w Internecie, a także wypłacisz gotówkę
w bankomacie lub punkcie usługowo-handlowym, oferującym 
usługę cashback,

saldo rachunku możesz sprawdzić w każdym bankomacie lub 
przez Internet.

Runda wiosenna w pełni, 
Kibicuj Lechowi razem z nami! 

Płać kartą w niebiesko – białych 
barwach!

 Karta kibica MasterCard ® PayPass™
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Wiosenny kredyt gotówkowy, to najlepszy sposób 
na korzystne sfinansowanie pomysłów i zamierzeń. 
Remont mieszkania, nowy samochód, naprawa altany 
na działce czy inne plany łatwo sfinansować z pomocą 
kredytu w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Czekamy na Państwa z wiosennym deszczem gotów-

Kolejny sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów wkracza w decydującą fazę, a Bank Spółdzielczy w Chodzieży wraz ze Spół-
dzielczą Grupą Bankową i organizacją płatniczą MasterCard po raz kolejny przystąpił do konkursu „Poczuj atmos-
ferę Ligi Mistrzów”. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy to jeden z naszych pracowników gościł w Manchesterze na 
meczu MU, i tym razem nagroda nas nie ominęła. 

 W tym roku, nasza koleżanka, Joanna Prusak z Oddziału w Szamocinie, w ramach nagrody w konkursie, wybrała 
się do Madrytu, na mecz Atletico Madryt z Bayerem Leverkusen, który zapewne nie był jedyną atrakcją pobytu 
w tym pięknym mieście.

Orzeźwiający deszcz gotówki

Znów czujemy atmosferę Ligi Mistrzów!

Kredyt Wiosenny

Nie przegap okazji!

JUŻ DZIŚ!

ki, nawet do 50.000 zł. Kredyt wiosenny, to rozwiązanie 
proste, tanie i wygodne, bez żadnych dodatkowych, 
ukrytych kosztów i żadnych warunków, zapisanych 
drobnym druczkiem. Zapraszamy do Banku Spółdziel-
czego w Chodzieży, by poczuć nowe wiosenne możli-
wości!

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



Na stronie www.SKOwSGB.pl, dzięki której Spółdziel-
cza Grupa bankowa od lat wspiera ideę oszczędzania 
w ramach Szkolnych Kas Oszczędności, ruszył kolejny 
konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych „Odznacz się z oszczędzaniu”. 

Tym razem dzieci i młodzież będą przygotowywać 
projekty odznak, wykorzystując do tego dowolne tech-
niki, także programy komputerowe. Najważniejsze jest 
to, aby projekt mógł zostać wpisany w okrąg – taka 
będzie bowiem forma jego przedstawienia na stronie 

Już po raz trzeci, kobiece 
drużyny piłkarskie z róż-
nych stron Polski rywalizo-
wały podczas Ogólnopol-
skiego Turnieju Piłki Nożnej 
Woman Cup. W dniu 7 mar-
ca, w hali sportowej Ze-
społu Szkół w Margoninie, 
siedem zespołów walczyło 
o Puchar Banku Spółdziel-
czego w Chodzieży, meda-
le oraz niespodzianki dla 
najlepszych zawodników.  

Zawody przyniosły kibicom oraz samym grającym wiele emocji. Po rozegraniu wszystkich spotkań zwyciężczynia-
mi zostały Panie z Tucholi. Zawodniczka tej drużyny, Anna Kamińska została wybrana najlepszą strzelczynią oraz 
zawodniczką turnieju Woman Cup 2015. Najlepszą bramkarką została Patrycja Matuszak z drużyny Zjednoczeni Ka-
czory, a nagroda Prezesa Banku dla najwszechstronniejszej zawodniczki turnieju trafiła do Magdaleny Szymańskiej  
z Fali Międzyzdroje.

„Odznacz się 
w oszczędzaniu” 

razem z

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet 
Woman Cup 2015 o Puchar Prezesa

internetowej – okrągła odznaka. Nagrodzone zostaną 
trzy szkoły oraz opiekunowie SKO i uczniowie, których 
projekty zdobędą największą liczbę głosów. Mamy na-
dzieję, że uczniowie szkól współpracujących z Bankiem 
Spółdzielczym w Chodzieży, jak zwykle zgłoszą wiele 
ciekawych pomysłów. 

Zachęcamy do głosowania na stronie internetowej 
www.skowsgb.pl od 8 do 22 kwietnia. 

Wszystkim uczniom oszczędzającym w SKO oraz ich 
opiekunom życzymy powodzenia!

Ogólna kwalifikacja:
 I. Tuchola Tucholanka
 II. Fala Międzyzdroje
 III. GSS Grodzisk Wlkp
 IV. Zjednoczeni I Kaczory
 V. Zjednoczeni II Kaczory
 VI. Darz Bór II Szczecinek
 VII. Darz Bór I Szczecinek
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UWAGA 
KONKURS!

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

Wszyscy posiadacze kart płatniczych Visa mogą wziąć udział 
w konkursie „Spróbuj czegoś nowego”. Należy jedynie dokonać 
płatności kartą Visa, zarejestrować transakcję na stronie www.
konkurs.visa.pl, wypełnić formularz, oraz dodać zdjęcie lub film 
i opis, w którym uczestnik podzieli się zrobieniem czegoś po raz 
pierwszy w życiu. 

Życzymy powodzenia!

Spróbuj czegoś nowego z VISA 
Wygraj karty przedpłacone
lub hybrydową Toyotę Auris!

Promocja ograniczona w czasie. Dowiedz się więcej o zasadach promocji na konkurs.visa.pl

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA




