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Szanowni Państwo
Wiosenny numer Spółdzielczej Gazetki Bankowej, to tradycyjnie również zaproszenie. Zaproszenie skierowane do wszystkich udziałowców
Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Zbliża się bowiem, najważniejszy
dla naszego Banku dzień w roku,
czyli dzień Zebrania Przedstawicieli,
na którym podsumujemy rok 2015.
Zanim jednak do tego dojdzie, odbędą się Zebrania Grup Członkowskich, na których wszyscy członkowie Banku, będą mogli zapoznać
się ze wszystkimi sprawami, jakie
będą rozpatrywane przez Zebranie Przedstawicieli, zgłosić wnioski
i zadać pytania w interesujących ich
sprawach. Jest to również okazja,
by w miłej atmosferze, przy kawie
i ciasteczku, porozmawiać w gronie, czasami dawno nie widzianych,
bankowych przyjaciół.

W naszej gazetce znajdą Państwo
dokładną informację na temat terminów i miejsc Zebrań Grup Członkowskich, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków
Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Polecam Państwa uwadze również pozostałe informacje naszej
gazetki, które przybliżą zarówno
nowe i ciekawe propozycje z naszej
oferty jak i opowiedzą o tym, co
w minionych kilku miesiącach wydarzyło się w życiu Banku. Nie zabraknie również, kolejnych refleksji Mistrza Domowych Finansów,
dzięki którym, mam nadzieję, będą
Państwo mogli dowiedzieć się czegoś nowego i ciekawego o usługach
finansowych lub spojrzeć na nie
w nieco w innym świetle. A dzisiejszy odcinek jest, jak mi się wydaje,
bardzo ciekawy.

Pamiętamy jednak, że sprawy zawodowe, służbowe i bankowe zejdą
niebawem na dalszy plan. Zanim bowiem spotkamy się na Zebraniach
Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Chodzieży, zasiądziemy do świątecznych stołów. I właśnie z tej okazji, chciałbym życzyć
Państwu dużo zdrowia, pomyślności
i nadziei oraz niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.
Z poważaniem
Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

Nowe możliwości dla agrobiznesu
FINANSOWANIE
AGROBIZNESU

POMYSŁ
NA DODATKOWY
BIZNES?

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
umożliwiają sprzedaż przetworzonych produktów, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, bezpośrednio z gospodarstwa rolnego, czyli produktów żywnościowych wytworzonych
z własnych surowców (na przykład soki, sery, dżemy czy wędliny),
bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.
Jest to szansa na rozwój własnego agrobiznesu dla gospodarstw
rolnych, a dla konsumentów na dostęp do dobrej jakości przetworów z naturalnych produktów. W wielu przypadkach niezbędne są
jednak w gospodarstwach, większe lub mniejsze, nakłady inwestycyjne na zakup urządzeń, wyposażenia czy modernizację pomieszczeń, w których taka działalność mogłaby być prowadzona.
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, doskonale rozumie te realia
i przygotowany jest do kredytowania przedsięwzięć w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że naszym klientom nie zabraknie
pomysłów na rozwój gospodarstw w tym kierunku i już niedługo,
będziemy się mogli wspólnie cieszyć z pierwszych ich sukcesów.

Nowa ziemia to naprawdę nowe horyzonty
Kredyt „Nowa ziemia” już od kilku lat cieszy się zainteresowaniem rolników, pragnących powiększyć swoje gospodarstwa. Jego elastyczna formuła, pozwalająca sfinansować zarówno utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
rolnego jak i spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na zakup użytków rolnych, wraz z korzystnymi warunkami kredytowania, takimi jak:
- spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, maksymalny okres kredytowania do 15 lat (180 miesięcy),
- przy kredytach długoterminowych, możliwość odroczenia terminu spłaty do 24 miesięcy,
- atrakcyjne oprocentowanie i prowizja, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub
ROR oprocentowanie obniżone jeszcze bardziej,
- 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, sprawiają, że jest atrakcyjne źródło finansowania takich przedsięwzięć.

Polagra 2016 – pokazy, szkolenia i wspólne gotowanie
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, witał gości targów
Polagra – 2016 na wspólnym stoisku Spółdzielczej Grupy Bankowej. Oprócz okazji do rozmowy o agrobiznesie
i ofertach targowych ekspozycji, było też wiele innych
atrakcji.
Jedną z nich był pokaz kulinarny mistrza kuchni - Tomasza Jakubiaka, który do wspólnego gotowania, dla
klientów odwiedzających nasze stoisko, zaprosił m.in.
Dariusza Bugajskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Było nam bardzo miło spotkać Państwa na naszym
targowym stoisku i dziękujemy wszystkim, którzy je odwiedzili.

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

Terminal płatniczy –
jeszcze lepsza oferta
Terminale płatnicze znamy wszyscy. Zarówno klienci,
jak i przedsiębiorcy, którzy umożliwiają dokonywanie zapłaty za oferowane towary i usługi kartami płatniczymi.
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, można rzec, od zawsze oferował handlowcom współpracę w zakresie instalacji i obsługi terminali płatniczych. Teraz jednak, ta
oferta jest jeszcze korzystniejsza. We współpracy z First
Data Polska, proponujemy między innymi:
- 1 zł opłaty za dzierżawę terminala przez pierwsze
3 miesiące,
- niskie koszty utrzymania oraz obsługi płatności,
- bezpłatną usługę Cash back (wypłata gotówki dla
klientów, jak z bankomatu)
- dodatkowy przychód za doładowania telefonów,
- wsparcie techniczne 24h/7 - dedykowany mobilny
opiekun klienta.
Więcej informacji uzyskają Państwo w oddziałach naszego Banku.

Lokując oszczędności, gramy o nagrody!
Korzystając z loterii promocyjnej „Lokaty SGB”
i zakładając taką właśnie lokatę w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży, mają Państwo możliwość, oprócz uzyskanych odsetek, wzięcia udziału w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród, w tym samochodów osobowych.
W Loterii biorą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii promocyjnej dostępnym na
stronie internetowej banku, na których zostanie ulokowane minimum 500 zł. Każde kolejne 500zł, to kolejna
szansa na wygraną w loterii promocyjnej.
Klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży, już wielokrotnie cieszyli się atrakcyjnymi wygranymi w tej loterii.

„WIOSNA 2016”
KREDYT UNIWERSALNY

JESZCZE
WIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI
PRZEZ CAŁY ROK
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Nowy Opel Astra

Początek wiosny, to bardzo dobry czas na planowanie.
Z kredytem uniwersalnym „Wiosna 2016” mogą Państwo już teraz zrealizować wszystkie marzenia i sfinansować dowolne cele. Po co czekać z pomysłami?
Kredyt uniwersalny „Wiosna 2016” 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.

Mistrz domowych finansów
i bezpieczny uścisk dłoni
Mistrz Domowych Finansów lubi nowinki techniczne. Interesuje się tym
wszystkim, co może być bezpiecznym udogodnieniem w korzystaniu z różnych usług, w tym
również finansowych. Jeśli więc pojawia się takie urządzenie, jak bankomat,
z którego można korzystać przy użyciu technologii biometrycznej, to Mistrz nie może się
tym nie zainteresować.
Tak więc, zainteresował się, sprawdził jak to działa
i doszedł do wniosku, że z czystym sumieniem może
zachęcać wszystkich do skorzystania z możliwości
wpłacania i wypłacania gotówki z bankomatu, który
rozpozna nas po „uściśnięciu dłoni”; no może raczej jej
przyłożeniu do czytnika. Tak, czy inaczej w bardzo łatwy
i bezpieczny sposób; bez konieczności wkładania karty,
pamiętania i wprowadzania kodów PIN, ryzyka, że ktoś

ten kod podejrzy albo skopiuje dane z naszej karty –
po prostu: „rachu, ciachu i po strachu”. Takiego bankomatu Mistrz jeszcze nie widział i jeszcze niedawno nie
sądził, że zobaczy, a teraz? Mamy go na chodzieskim
rynku, w Filii Banku Spółdzielczego i w każdej chwili, bo
jest umieszczony w strefie czynnej 24 godziny na dobę
i 7 dni w tygodniu, możemy z niego skorzystać.
Mistrz wie również, że bardzo przyjazną funkcją,
szczególnie dla firm handlowych i usługowych, jest
funkcja wpłatomatu, którą to nowe urządzenie posiada i która jest możliwa do uruchomienia również w ramach identyfikacji biometrycznej. Ma ona jeszcze tę
zaletę, że środki wpłacone na rachunek klienta Banku
Spółdzielczego w Chodzieży, pojawiają się na tym rachunku natychmiast po dokonaniu wpłaty, niezależnie
od pory dnia, kiedy wpłata została dokonana.
Mistrz lubi nowoczesność, bezpieczne udogodnienia
i wie, że Bank Spółdzielczy w Chodzieży takie właśnie
rozwiązania udostępnia swoim klientom.

BEZPIECZNIE

Nie korzystasz z karty i nie
martwisz się o jej posiadanie.
Nikt obcy nie wypłaci Twoich
pieniędzy w bankomacie.

SZYBKO

Większe bezpieczeństwo Twoich pieniędzy
Aby skorzystać z nowoczesnej metody
polegającej na biometrycznym uwierzytelnieniu tożsamości, udaj się do placówki
naszego banku. Podczas pierwszej wizyty
pamiętaj, aby mieć ze sobą ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty.
Pracownik banku wprowadzi do systemu
odpowiednie dane pozwalające na doko-

nywanie transakcji metodą biometryczną.
Od teraz nie musisz nosić ze sobą karty
płatniczej i pamiętać numer PIN, aby skorzystać z bankomatu. Przykładając dłoń
do czytnika w bankomacie, potwierdzisz
swoją tożsamość i będziesz mógł wykonywać dostępne operacje finansowe.

Dostęp do usług w bankomacie, dzięki biometrii dłoni, jest
szybszy niż przy użyciu karty i
PIN.

WYGODNIE

Nie musisz posiadać karty
płatniczej i pamiętać PIN, by
korzystać z usług finansowych banku w bankomacie.
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Bankowość dla najmłodszych - oszczędzamy w internecie
z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży

Bankowość dla najmłodszych jest nową funkcjonalnością bankowości internetowej. W ramach rachunku
rodziców, dzieci mogą gromadzić oszczędności w elektronicznych skarbonkach, poprzez aplikację instalowaną na urządzeniach mobilnych (telefony typu smartfon
lub tablety).

Przy pomocy aplikacji dziecko, w wieku poniżej 13 lat,
może zacząć pod okiem rodziców aktywną edukację
finansową, poznając bankowość poprzez zabawę. Program pełni rolę edukacyjną, uczy oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi już od najmłodszych lat.
Bankowość dla najmłodszych pozwala na:
- zakładanie wirtualnych skarbonek,
- symboliczne rozbijanie ich i zmianę celu oszczędzania,
- nagradzanie dzieci przez rodziców za efektywne
oszczędzanie,
- zakładanie profili i wybór kolorystyki aplikacji,
- podgląd historii oszczędzania z poziomu aplikacji,
- integrację z bankowością internetową rodziców,
- kontrolę rodziców nad skarbonkami dziecka z poziomu bankowości internetowej.
Warto dodać, że korzystanie z tej usługi, nie wiąże się
z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat czy
prowizji.

ELEKTRONICZNA SKARBONKA W INTERNECIE - ZABAWA I NAUKA OSZCZĘDZANIA

Puchar Banku Spółdzielczego
w Chodzieży dla Nielby
Wągrowiec
Znów zaczęliśmy rok na sportowo - II Turniej Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Banku Spółdzielczego otworzył
listę turniejów pod naszym patronatem. To emocjonujące spotkanie, w którym zmierzyły się ekipy seniorskie
z Wielkopolski odbyło się 16 stycznia w hali Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. Na parkiecie od samego
początku nie brakowało emocji. W finałowym pojedynku dopiero seria rzutów karnych wyłoniła zwycięzców
spotkania a zespół Nielby Wągrowiec wygrał z Koroną
Stróżewo. I to właśnie ekipa z Wągrowca otrzymała puchar przechodni ufundowany przez Bank Spółdzielczy
w Chodzieży.
Atrakcją tegorocznego turnieju była m.in. loteria fantowa. Młodzi zawodnicy klas sportowych z Miejskiego
Gimnazjum w Chodzieży przygotowali dla wszystkich
gości niemałą niespodziankę. Każdy, kto był w tym dniu
na hali, miał możliwość zakupu biletu uprawniającego
do wzięcia udziału w losowaniu nagród. Były to pojedyncze bilety na mecz ekstraklasy Lech Poznań - Legia
Warszawa oraz mecz reprezentacji Polski z Serbią, która już w marcu będzie gościła w Poznaniu.
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Filia w Chodzieży
w nowej odsłonie

Wizyta dzieci
w Banku

Zapewne już wszyscy oswoili się z faktem, iż zakończyła się modernizacja Filii Oddziału w Chodzieży, w Rynku pod numerem 19, która znowu działa w pełnym
zakresie. Najstarsza placówka Banku Spółdzielczego
w Chodzieży zyskała zupełnie nowe oblicze. Jesteśmy
przekonani, że zmodernizowane wnętrza przypadły do
gustu zarówno dotychczasowym, jak i nowym klientom
Banku Spółdzielczego w Chodzieży, a ponadto zmiany
i udogodnienia znacząco poprawiły komfort ich obsługi. Ułatwiły, między innymi, korzystanie z usług Filii
osobom niepełnosprawnym.
Filia została wyposażona również w oczekiwany od lat
bankomat, który nie jest jednak wyłącznie tradycyjnym
bankomatem, bowiem pełni również, między innymi,
funkcję wpłatomatu, która pozwala osobom i firmom,
posiadającym rachunki w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, na dokonywanie wpłat na swoje konta przez
24 godziny, 7 dni w tygodniu. Został on również wyposażony w funkcję identyfikacji biometrycznej, która
jest jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych metod identyfikacji. Ponadto, bankomat jest
zlokalizowany w całodobowej strefie obsługi, dzięki
czemu korzystanie z niego jest dyskretne i bezpieczne.

Dzieci, z zaprzyjaźnionych z Bankiem Spółdzielczym
w Chodzieży szkół i przedszkoli, często odwiedzają
jego placówki. Są to dla nas bardzo mili goście, bowiem
żywo interesują się wszystkim, co tylko napotykają na
drodze swej bankowej wycieczki. Jak widać na prezentowanych zdjęciach, Członek Zarządu Banku – Dominik
Micek i pani Dyrektor Oddziału w Chodzieży – Hanna
Gałązka, mieli sporą gromadkę ciekawych maluchów,
którym przedstawili i pokazali codzienne życie banku.

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

Kredyt gotówkowy inspirowany spółdzielczością

SPÓŁDZIELCY
SPÓŁDZIELCOM
KREDYT OKAZJONALNY DLA OKREŚLONYCH
GRUP KLIENTÓW DETALICZNYCH*

JESTEŚ PRACOWNIKIEM
SPÓŁDZIELNI?
ZAPYTAJ O TANI KREDYT GOTÓWKOWY
„TRZYMAJMY SIĘ RAZEM”.
- kwota kredytu do 30.000 zł
- okres spłaty do 12 miesięcy
- oprocentowanie stałe w stosunku rocznym 8%
- prowizja tylko 20 zł za każde 1.000 zł kredytu
Dodatkowo, gdy posiadasz rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy
lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym
w Chodzieży:
- oprocentowanie roczne obniżamy do 6%!
- o połowę obniżamy prowizję!

1. Dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku bieżącego w Banku.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu
Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r.
wynosi 8,18% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 12 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 6,00%
(oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 6 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 256,82 zł (w tym: odsetki
196,82 zł, prowizja przygotowawcza 60,00 zł płatna
przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego
kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 6 256,82 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie
w wysokości 516,40 zł, ostatnia rata wyrównująca
w wysokości 516,42 zł.
2. Dla pozostałych osób.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu
Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r.
wynosi 12,48% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 12 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 8,00%
(oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 6 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 383,22 zł (w tym: odsetki
263,22 zł, prowizja przygotowawcza 120,00 zł płatna
przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego
kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 6 383,22 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie
w wysokości 521,93 zł, ostatnia rata wyrównująca
w wysokości 521,99 zł.
*Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2016 r.

O SZCZEGÓŁY PYTAJ W PLACÓWKACH 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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