Kredyt z nagrodami
dopasowany do Ciebie
Zachęcamy Państwa do skorzystania z kredytu
gotówkowego lub karty kredytowej w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, które w łatwy i szybki sposób zapewnią dodatkowe środki na dowolny cel.
Można je 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
Samsung oraz setki innych nagród.
Aby wziąć udział w loterii należy w okresie od 2 listopada do 30 grudnia 2016 roku zawrzeć umowę
na przynajmniej jeden ze wskazanych produktów
kredytowych na kwotę minimum 1.000 złotych.
Szczegóły loterii promocyjnej na stronie internetowej Banku.

Kredyt uniwersalny „Czas
jesienno-zimowych radości”
NOWE MOŻLIWOŚCI WARTO ODKRYĆ JUŻ DZIŚ
Jesień i zima to czas nowych możliwości!
Z kredytem uniwersalnym „Czas jesienno-zimowych radości” mogą Państwo już teraz zrealizować wszystkie marzenia i sfinansować dowolne cele.

Kredyt uniwersalny „Czas jesienno-zimowych radości” to:
możliwość uzyskania do 100 000 zł gotówki,
okres spłaty nawet 36 miesięcy,
równe raty i stałe oprocentowanie,
niższa prowizja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

KREDYT UNIWERSALNY

CZAS JESIENNO-ZIMOWYCH RADOŚCI
NOWE MOŻLIWOŚCI WARTO ODKRYĆ JUŻ DZIŚ!
nawet do 100 000 zł
okres kredytowania do 36 miesięcy
spłata w równych ratach
stałe oprocentowanie
niższa prowizja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA

Mistrz Domowych Finansów
i spełnione marzenia

Są takie okresy w roku, które jak żadne
inne, sprzyjają spełnianiu marzeń i realizowaniu planów i zamierzeń.
Jednym z nich jest czas świąteczno-noworoczny, kiedy to aż roi się od okazji, promocji
i nadzwyczajnych szans na sprawienie sobie
i najbliższym, mniejszych lub większych, przyjemności. Mistrz Domowych Finansów wie,
że na sfinansowanie tych przyjemności nie
zawsze wystarcza środków, nie zawsze udało się wcześniej zaoszczędzić odpowiednią
kwotę i realizacja planów nie jest możliwa bez
skorzystania z kredytu. Wie również, że taka
sytuacja może się zdarzyć każdemu i warto
być na nią przygotowanym, by nie rezygnować z planów, a jednocześnie nie narazić się
na nieprzyjemne konsekwencje nieprzemyślanych decyzji.
Przede wszystkim, warto pamiętać, że
w takich sytuacjach, prócz tego, że pożyczamy pieniądze, udostępniamy również swoje
dane osobowe i należy zastanowić się, czy
odbywa się to w sposób bezpieczny. Mistrz
wie, że pożyczki i kredyty oferowane są przez
wiele podmiotów, które nie są bankami, które często udzielają kredytów wyłącznie przez
internet, a zweryfikowanie ich wiarygodności

i rzetelności, przez klienta indywidualnego
jest bardzo trudne, a często w ogóle niemożliwe. Wie również, że dane osobowe, pozyskane przez takie podmioty, mogą posłużyć do
nielegalnych działań, których nikt by sobie nie
życzył. Nie są to sytuacje wyjątkowe i mogą się
przydarzyć każdemu. Całkiem niedawno, chodzieskie tygodniki pisały o mieszkance naszego powiatu, której dane osobowe, pozyskane
w nielegalny sposób, posłużyły do zaciągania
zobowiązań, które oczywiście nie były spłacane i w sprawie których, właścicielka danych
otrzymywała wezwania do zapłaty. A katalog
nielegalnych czynów, do których przestępcy
mogą wykorzystać dane osobowe, pozyskane
w nieuczciwy sposób, jest bardzo szeroki. Wystarczy wspomnieć o możliwości otwierania,
przy użyciu tych danych, rachunków bankowych, służących do przekazywania środków,
pochodzących z przestępstw, czy zakładaniu
firm, których jedynym celem jest wyłudzanie
towarów, czy oszustwa podatkowe.
Mistrz Domowych Finansów radzi, by nie
ulegać złudnym obietnicom niezwykle szybkich i niemal darmowych pożyczek, o ile nie
mamy stuprocentowej pewności co do rzetelności i wiarygodności kredytodawcy. Wie bowiem, że najczęściej korzyści takich transakcji
są iluzoryczne, a ryzyko całkiem realne.
Mistrz radzi, by po bezpieczny kredyt, który
pozwoli spełnić marzenia i zrealizować plany,
wybrać się do pewnego i wiarygodnego partnera, jakim bez najmniejszych wątpliwości,
jest Bank Spółdzielczy w Chodzieży, który zapewnia nie tylko zachowanie bezpieczeństwa
danych osobowych i ochronę tajemnicy finansowej, ale oferuje również niezwykle atrakcyjne warunki kredytowania. Warto przekonać
się osobiście, przy okazji spełniania świąteczno-noworocznych marzeń, że najlepsze ich
finansowanie zapewnia Bank Spółdzielczy
w Chodzieży.
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Przedszkolaki w Banku

Bank Spółdzielczy chętnie gości przedszkolaki
w swoich placówkach. Podczas takich wizyt dzieci mają okazję przyjrzeć się pracy Banku i dowiedzieć się na czym jego działanie polega.
Tym razem odwiedziły Nas dzieci z Przedszkola Publicznego w Chodzieży. W zwiedzaniu Banku
towarzyszyła im Dyrektor Oddziału w Chodzieży

pani Hanna Gałązka, która zaprosiła dzieci na wycieczkę po swoim oddziale oraz przygotowała dla
małych gości drobne bankowe upominki.
Dzieci z zaciekawieniem zwiedzały salę obsługi
klienta, przyjrzały się działaniu bankomatu i kart
płatniczych, a ich uśmiechnięte buzie potwierdzały
zainteresowanie i zadowolenie z takiej wycieczki.

O PRZYSZŁOŚĆ SWOICH DZIECI
WARTO ZADBAĆ JUŻ DZIŚ!

OTWÓRZ
KONTO
INTERNETOWE

WYPEŁNIJ
WNIOSEK

ODBIERZ
ŚWIADCZENIA

Zapraszamy do naszych placówek w Chodzieży, Budzyniu,
Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu.

RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

„GROSZ DO GROSZA”
- niska minimalna kwota wkładu – już od 10 zł
- regularny wzrost oprocentowania

PLUS

- brak kosztów związanych z otwarciem
i prowadzeniem rachunku.
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Lokata uniwersalna 4 pory roku „Jesień 2016”
Lokata uniwersalna 4
pory roku „Jesień 2016”
– odpowiednia na każdą
porę roku.
Wystarczy 500 zł, by gromadzić zapasy odsetek
przez cały rok, bo lokata
jest 12-to miesięczna ze stałym oprocentowaniem, więc
daje pewność, że zysk z odsetek się nie zmniejszy.

Odpowiednia na
każdą porę roku!
Najlepszy sposób na bezpieczne oszczędzanie.
Niewielka kwota potrzebna do otwarcia
lokaty – już od 500 zł!
Dobry sposób na dodatkowy dochód.
Lokata 12 miesięczna z możliwością
odnowienia na kolejne okresy.

Ulokuj swoje oszczędności i graj o nagrody!
Korzystając z loterii promocyjnej „Lokaty SGB” i zakładając taką właśnie lokatę w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży mają Państwo możliwość oprócz uzyskania odsetek, wzięcia udziału w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród, w tym nagrody głównej samochodu
Renault Megane, Tablet Lenowo, Parowar Philips,
Ekspres Bosch.
W loterii biorą 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.
Pracownicy oddziałów i filii naszego Banku Spółdzielczego: w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie,
Szamocinie i Ujściu udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat tej promocji.
Klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży już wielokrotnie cieszyli się atrakcyjnymi wygranymi w tej loterii.
Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.

Lokata SGB „Jesień 2015” – nagroda wręczona
W dniu 08.09.2016 r. w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wręczono nagrodę w loterii promocyjnej „Lokata SGB ( Jesień 2015)”. Szczęście dopisało klientowi
Oddziału w Chodzieży panu Jerzemu Kulupie. Dyrektor Oddziału w Chodzieży pani Hanna Gałązka wręczyła nagrodę w postaci kina domowego Samsung
i życzyła szczęścia w dalszych losowaniach.
Zachęcamy Państwa do oszczędzania w kolejnych edycjach lokat SGB.
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BS na dożynkach Powiatowych w Margoninie

Dożynki to czas podziękowań rolników za plony i dla rolników za ich ciężką pracę i trud podczas żniw. W niedzielę,
4 września 2016 r. odbyły się Dożynki Powiatowe w Margoninie. Na tym wyjątkowym święcie plonów, jak zwykle nie
zabrakło Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Wśród niezliczonych stoisk, przygotowanych przez sołectwa, organizacje

rolnicze, stowarzyszenia i innych uczestników, było również
nasze stoisko bankowe, na którym jedną z atrakcji stoiska,
był podobnie jak przed rokiem, lodowy poczęstunek. Cieszymy się, że taka forma powitania odwiedzających bankowe
stoisko przypadła wszystkim do gustu.

Bank wspiera lokalną społeczność
Bank Spółdzielczy wspiera imprezy i wydarzenia w życiu lokalnej społeczności. W dniu 17 września 2016 r. Bank
był Partnerem Festiwalu „DOBROfest” na terenie MOSIR-u
w Chodzieży, którego celem było zlokalizowanie w jednym
miejscu wielu form pomocy drugiemu człowiekowi poprzez
m.in. oddawanie krwi, rejestracja potencjalnych dawców
szpiku, ale przede wszystkim zbiórka środków na leczenie
i rehabilitację 11-letniej Zuzi.

Festiwal uświetniły pokazy taneczne, pokaz mody, charytatywny bieg wokół jeziora miejskiego oraz wokalne występy
znanych artystów.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć i współtworzyć tak wyjątkowe wydarzenie w życiu naszej społeczności.

Turniej tenisa ziemnego o Puchar
Banku Spółdzielczego w Chodzieży
W kalendarzu wydarzeń sportowych, którym patronuje
Bank na stałe wpisany jest Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Banku Spółdzielczego w Chodzieży, który w tym roku odbył
się w dniach 10-11 września.
Dzięki wysokiej randze zawodów do Chodzieży zawitało wielu zawodników z całej Polski, rywalizujących o tytuł
Mistrza Wielkopolski, co gwarantowało najwyższy poziom
rozgrywek we wszystkich kategoriach wiekowych, tj.: OPEN,
+40, +50 i Debel OPEN.
Zwycięzcami zostali: Tomasz Żuchowski z Poznania w kategorii „open”, Jacek Mierzejewski (Koziegłowy k/Poznania)
w kategorii „+40”, Jarosław Drąg z Piły w kategorii „+50” oraz
Tomasz Żuchowski i Piotr Pawlicki w kategorii Debel „open”.
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Prezes Towarzystwa Tenisa Ziemnego w Chodzieży
p. Dariusz Witosławski wraz z Członkiem Zarządu Banku
Spółdzielczego w Chodzieży p. Dominikiem Mickiem wręczyli
puchary i nagrody zwycięzcom tegorocznego Turnieju o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Bank Spółdzielczy podpisał
umowę współpracy
z ZSP w Chodzieży

W dniu 16 września 2016 r. została podpisana umowa
współpracy pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży,
a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, której
celem jest wsparcie realizacji zadań Szkoły w zakresie edukacji o profilu ekonomicznym, poprzez wzbogaceniem jej
o możliwość bezpośredniego kontaktu z praktyczną wiedzą
o usługach bankowych i finansowych. Uczniowie Zespołu Szkół będą mieli okazję uczestniczyć m.in. w wykładach,
warsztatach, spotkaniach z pracownikami Banku, którzy
przybliżą im zasady funkcjonowania Banku, gospodarowania zasobami finansowymi czy działalności gospodarczej,
w tym spółdzielczości.
Umowę, w imieniu stron, podpisali Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego – Dariusz Bugajski oraz Dyrektor Zespołu
Szkół – Lucyna Swarowska. W spotkaniu uczestniczył również wielki entuzjasta przedsięwzięcia, starosta chodzieski
– pan Julian Hermaszczuk.

Nie szczędzimy nagród
dla oszczędnych
Systematyczne oszczędzanie w konkursie „SKO w SGB” po
raz kolejny procentuje.
O tym przekonali się laureaci poprzedniej edycji konkursu
Szkolnych Kas Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Nagrody otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Strzelcach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Margoninie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżewie. Szkoły otrzymały bon upominkowy do sieci księgarni
o wartości 500 zł, torby na ramię dla uczniów oraz bony upominkowe o wartości 200 zł dla opiekunów SKO.
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Dziś oszczędzam
w SKO jutro w Banu Spółdzielczym” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Mamy nadzieję, że uczniowie szkół współpracujących
z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży jak zwykle zgłoszą
wiele ciekawych pomysłów w zakresie promowania oszczędzania.

Bank wspiera młodzież
Jest nam bardzo miło, że Bank Spółdzielczy w Chodzieży miał szanse wesprzeć przedsięwzięcie pod nazwą: „Chodzież rusza młodzież, młodzież rusza Chodzież”, realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej
w ramach programu „Równać szanse” Celem projektu jest
wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównaniu
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów

wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca
w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wyznaczonych celów czy zorganizowanie dla mieszkańców wystaw, gier czy spotkań z ciekawymi ludźmi.
Jesteśmy dumni, że nasz Bank znalazł się wśród uczestników tego przedsięwzięcia.
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Oddział w Chodzieży
ul. Składowa 1
tel. 67 28 10 600
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

www.bschodziez.pl
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