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Wniosek w ramach programu „Rodzina 500+”, klienci Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży, mogą składać przez Internet Ban-
king - wygodnie, szybko, bez żadnych kosztów i w nieskompli-
kowany sposób. Proponujemy też, by otrzymane środki, lub 
ich część, przeznaczyć na systematyczne oszczędzanie z myślą 
o przyszłości swoich dzieci. Idealnym środkiem do tego celu jest 
lokata systematyczna „Grosz do grosza” w Banku Spółdzielczym 
w Chodzieży, dająca możliwość regularnego wpłacania nawet 
niewielkich kwot przez okres do 10 lat. Atrakcyjne oprocentowa-
nie i elastyczne warunki, zapewniają racjonalność oszczędzania 
z myślą o przyszłości swojego dziecka. 

Pracownicy oddziałów i filii naszego Banku, chętnie udzielą 
wszelkich szczegółowych informacji o lokacie „Grosz do grosza”.

DOBRY BANK DLA RODZINY

UNIWERSALNY KREDYT GOTÓWKOWY

Do szkoły w wakacyjnym humorze!
Nowy rok szkolny warto powitać 
w doskonałych humorach. Z uśmie-
chem przystąpić do nowych zadań, 
realizować kolejne zamierzenia 
i osiągać kolejne sukcesy; czasem 
własne, czasem naszych pociech, 
a nieraz i wnuków.

Aby wszystkiego nie zepsuł chwilowy 
brak gotówki, warto też odwiedzić 
Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
i zapytać o uniwersalny kredyt 
gotówkowy „Do szkoły w wakacyjnym 
humorze”. To dobry sposób na 
wzmożone wydatki.

O PRZYSZŁOŚĆ  SWOICH DZIECI
WARTO ZADBAĆ  JUŻ DZIŚ!



Mistrz Domo-
wych Finansów 
nie stroni od in-
ternetu. Oczy-

wiście, nie nad-
używa go, bowiem 

ceni sobie racjonalne 
podejście do współistnienia 

świata realnego i wirtualnego. 
Wie natomiast, że oba te światy 

funkcjonują w oparciu o reguły, któ-
rych znajomość i stosowanie pozwalają 

na realizację planów i zamierzeń w bez-
pieczny i wygodny sposób.

Nie inaczej jest z usługami finansowymi. Mistrz wie 
i tę wiedzę poleca wszystkim klientom banków, że 
przy korzystaniu z elektronicznych form dostępu do 
usług bankowych, należy stosować zasady bezpie-
czeństwa, przygotowane i zalecane dla korzystających 
z tych usług. Zasady te, są publikowane na stronach 
logowania do bankowości internetowej i mobilnej oraz 
szeroko prezentowane na stronie Związku Banków Pol-
skich. Zapoznanie się z nimi powinno być podstawową 
czynnością każdego klienta, który zaczyna korzysta-
nie z elektronicznych form dostępu do usług finanso-
wych. Zapoznanie się, stosowanie i częste powracanie 
do tych zasad, przypominające i aktualizujące wiedzę 

o warunkach bezpiecznego korzystania z internetowej 
bankowości, jest zdaniem Mistrza absolutną koniecz-
nością.

Właściwa ochrona środków dostępu do bankowości 
internetowej, loginów, haseł itp. jest czynnością tak 
samo znaczącą jak ochrona portfela z pieniędzmi. Inne 
są sposoby tej ochrony, ale cel jest taki sam. Mistrz 
nie ma wątpliwości, że warto w tym celu korzystać ze 
wszelkich możliwości, jakie bank oferuje w tym zakre-
sie. Dodatkowe formy potwierdzania transakcji, np. 
poprzez sms-y, modyfikowalne hasła lub inne metody 
proponowane przez bank, są zdaniem Mistrza spo-
sobem na zapewnienie bezpieczeństwa korzystania 
z internetowej bankowości. Mistrz chciałby również za-
chęcić wszystkich do uważnego zapoznawania się z ko-
munikatami, jakie wyświetlane są po zalogowaniu do 
bankowości internetowej. W tych komunikatach mogą 
pojawiać się informacje o nowych możliwościach, jakie 
są dostępne w zakresie podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa usług bankowych w sieci.

Najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania 
z bankowości internetowej Mistrz prezentuje poniżej, 
zalecając jednocześnie regularne powracanie do nich, 
np. na stronie www.zbp.pl - zakładki: Dla klientów/Bez-
pieczny bank/Bankowość internetowa, a także na stro-
nie logowania bankowości internetowej Banku Spół-
dzielczego w Chodzieży.

Mistrz domowych finansów 
i bezpieczna bankowość w sieci

wiście, nie nad-
używa go, bowiem 

ceni sobie racjonalne 
podejście do współistnienia 

świata realnego i wirtualnego. 
Wie natomiast, że oba te światy 

funkcjonują w oparciu o reguły, któ-
rych znajomość i stosowanie pozwalają 

na realizację planów i zamierzeń w bez-
pieczny i wygodny sposób.

1. Zawsze loguj się do systemu bankowości inter-
netowej przez stronę www.bschodziez.pl. Nigdy 
nie loguj się przez link otrzymany w wiadomości 
e-mail, czy też na adres wskazany przez wyszuki-
warkę.

2. Zwracaj uwagę na wygląd strony serwisu interne-
towego. Zawsze sprawdzaj czy na pasku adresu 
znajduje się kłódka; poprzez jej kliknięcie może-
my uzyskać informację, iż certyfikat wydany zo-
stał dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

3. Pamiętaj, że hasła jednorazowe (także sms-owe) 
służą wyłącznie do potwierdzenia realizacji dys-
pozycji. Nigdy nie przekazuj hasła w innych oko-
licznościach. 

4. Zawsze sprawdzaj zgodność numeru rachun-
ku odbiorcy przed potwierdzeniem transakcji. 
Upewnij się, czy nie uległ on podmianie.

5. Zwracaj uwagę na numer rachunku, kwotę i tytuł 
przelewu podane w treści hasła sms potwierdza-
jącego daną płatność. 

6. Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia [Wy-
loguj] 

7. Chroń swoje dane do logowania (Identyfikator, 
hasło). Nigdy nie udostępniaj danych do logowa-
nia do serwisu bankowości internetowej.

8. Zawsze korzystaj z serwisu bankowego za po-
średnictwem bezpiecznej sieci internetowej. Ni-
gdy nie loguj się z sieci ogólnodostępnej.

9. Dbaj o aktualność oprogramowania dla urządzeń 
za pomocą których korzystasz z serwisu banko-
wości internetowej: system operacyjny, program 
antywirusowy oraz przeglądarka. Nigdy nie insta-
luj oprogramowania i jego aktualizacji z innych 
źródeł niż sklepy z aplikacjami i oficjalne strony 
producenta.

10. W każdym przypadku, który wzbudzi Twoje wąt-
pliwości co do wyglądu, zachowania bądź treści 
przekazywanych za pośrednictwem serwisu ban-
kowości internetowej przerwij pracę i skontaktuj 
się z Bankiem.

11. Regularnie poszerzaj swoją wiedzę na temat ist-
niejących zagrożeń – zapoznawaj się z aktualnymi 
ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronie Związ-
ku Banków Polskich.
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Za nami XXI edycja Chodzieskich Targów Gospodar-
czych „Promocje 2016”, których patronat generalny 
sprawował Bank Spółdzielczy w Chodzieży.

Jak zawsze w targach prezentowały się firmy, sto-
warzyszenia i instytucje reprezentujące nasz powiat. 
Gości witał także Bank Spółdzielczy w Chodzieży, na 
którego stoisku nie brakowało atrakcji. Dużym zainte-
resowaniem, zarówno dzieci, jak i dorosłych, cieszyły 
się rzuty do kosza - tarczy. Niemal do samego końca 
targów chętni prześcigali się w celnych rzutach, a każ-
dy otrzymywał bankową nagrodę.

Targom towarzyszyły również imprezy - takie jak Tur-
niej Firm, który z zainteresowaniem obejrzało wielu 
widzów, tym bardziej, iż konkurencja była nietypowa 
- rywalizacja drużyn żywych piłkarzyków. Wyzwanie 
podjęła również ekipa Banku, dzielnie rywalizując i za-
biegając o każdą bramkę. 

Tradycyjnie, firmy prezentujące swoją ofertę na tar-
gach konkurowały również o nagrody i wyróżnienia. 
W tym roku wyróżnienie w konkursie „Na najlepszy 
produkt lub usługę” zdobył również Bank Spółdzielczy 
w Chodzieży, za nowoczesny bankomat biometrycz-
ny z możliwością wpłaty gotówki i kantorem wymiany 
euro. 

Finałową atrakcją targów, była oczywiście loteria, 
w której nie brakowało atrakcyjnych nagród. Nagrodę 
główną - skuter wręczał Dariusz Bugajski, Prezes Za-
rządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Tradycyjny, coroczny Festyn Kupiecki w Ujściu, 
w 2016 roku odbył się 9 lipca. Koncerty, za-

bawy, stoiska lokalnych przedsiębiorców, 
jak również akcje popularyzujące 
zdrowie, jak ta, zorganizowana 
przez Powiat Pilski, który pro-
mował bezpłatne badania profi-

laktyczne w kierunku wczesnego 
wykrywania nowotworów, stanowiły 

doskonały powód do wspólnego 
spędzenia czasu przez mieszkań-
ców Ujścia. 
Nie mogło tam również zabrak-

nąć Banku Spółdzielczego w Chodzieży, którego udział 
w tegorocznym festynie zwieńczony został przyzna-
niem mu tytułu: Kupiec Roku 2016. Szczególnym po-
wodem do dumy z tak zaszczytnego miana jest fakt, iż 

tytuł ten przyznają mieszkańcy Ujścia, którzy nie tylko 
głosują, ale również przedstawiają uzasadnienie swo-
jego wyboru. Autorzy trzech najlepszych uzasadnień 
oddanych głosów, zostali również nagrodzeni. W tej 
niezwykłej konkurencji, nagrodę odebrał również je-
den z klientów Banku Spółdzielczego w Chodzieży, któ-
ry wykazał się znajomością jego oferty oraz niemałym 
poczuciem humoru. Mimo nie najlepszej aury, na ban-
kowym stoisku 
nie zabrakło od-
w i e d z a j ą c y c h , 
a przygotowane 
atrakcje, zarówno 
dla dzieci jak i do-
rosłych, cieszyły 
się dużym zainte-
resowaniem.

Bankomat biometryczny Banku Spółdzielczego w Chodzieży 
wyróżniony na XXI Chodzieskich Targach Gospodarczych

Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
z tytułem Kupca Roku 2016 w Ujściu

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



Było nam bardzo miło powitać Państwa na stoisku 
banków spółdzielczych SGB, na pokazie ciągników 
i maszyn rolniczych Ursus, który odbył się 26 czerw-
ca 2016 r. w Łęgowie. Bank Spółdzielczy w Chodzieży, 
jako jeden z patronów tej imprezy, dziękuje wszystkim 
klientom, którzy odwiedzili pokaz i nasze stoisko. Je-
steśmy przekonani, że oferta, jaką przygotowaliśmy 
we współpracy z Ursusem, w zakresie kredytowania 
zakupu ciągników i maszyn tej marki, spełni Państwa 
oczekiwania i pozwoli na jeszcze dynamiczniejszy roz-
wój Państwa gospodarstw. Dziękując za spotkanie na 
pokazie, zapraszamy do wizyty w naszych oddziałach.

Wyjątkowa oferta na rynku! 
Nowe ciągniki prosto z fabryki, 
teraz na wyciągnięcie ręki!

Finansowanie fabryczne Ursus i SGB, to prosty 
i szybki sposób na uzupełnienie potrzeb gospodar-
stwa w zakresie ciągników i maszyn rolniczych. 

Dzięki ofercie Banku Spółdzielczego w Chodzie-
ży i współpracy z firmą Ursus, jeszcze łatwiej i taniej 
można realizować inwestycje w ciągniki i maszyny 
dla gospodarstwa. Szeroki wybór kredytów, włącznie 
z preferencyjnymi oraz fakt finansowania prowizji od 
kredytów przez firmę Ursus, sprawiają, że obok takiej 
oferty nie sposób przejść obojętnie. 

Dziękujemy za spotkanie 
na „Ursus Demo Tour” 

w Łęgowie 

Finansowanie fabryczne 
Ursus 

Znamy się bliżej

NIEZAWODNY 
PARTNER 
W BIZNESIE 
AGRO

Mamy ponad stuletnie doświadczenie 
we współpracy z sektorem rolnictwa.

rachunki
kredyty
lokaty
ubezpieczenia
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Lokata uniwersalna 4 pory roku „Lato 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.

Miło nam poinformować, iż szczęście uśmiechnęło 
się aż do sześciu osób będących klientami Banku Spół-
dzielczego w Chodzieży i jego Oddziałów w Chodzieży, 
Margoninie, Budzyniu i Kaczorach, którzy ulokowali 
swoje oszczędności na lokacie SGB w edycji Lato 2015. 

Warto skorzystać z naszej oferty i wybrać lokatę, 
która zapewni nie tylko zysk, ale także da szansę wy-
grania wymarzonego samochodu. Zakładając lokatę 
promocyjną SGB w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, 

Lokata uniwersalna 4 pory roku „Lato 2016” 

Szczęśliwa loteria promocyjna! 

Oszczędź sobie i wygraj! 

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

Odpowiednia na 
każdą porę roku!

Z ogromną przyjemnością, jeszcze przed sezonem let-
nim, wręczyliśmy naszym Klientom 3 fantastyczne ze-
stawy śniadaniowe i 3 grille elektryczne. Zwycięzcom 
gratulujemy i zachęcamy do oszczędzania w kolejnej 
edycji lokaty SGB – Lato 2016

dajesz sobie szansę zdobycia samochodu marki Toyo-
ta oraz wielu innych atrakcyjnych nagród.

W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne okre-
ślone w regulaminie Loterii promocyjnej, na których 
zostanie ulokowane minimum 500 zł. Każda wielokrot-
ność tej sumy, to kolejny los w loterii.

Regulamin promocji dostępny na stronie www.
bschodziez.pl
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Kilkunastoosobowa grupa uczniów Technikum Ekono-
micznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie-
ży, wraz z nauczycielami, odwiedziła Filię Banku Spół-
dzielczego, na chodzieskim Rynku. Młodzież miała okazję 
zapoznać się z najnowocześniejszą technologią, służącą 
klientom banku, zastosowaną w nowym bankomacie/
wpłatomacie biometrycznym, obsługującym również 
kantor wymiany euro.
Wizyta ta, jest częścią zainicjowanych wcześniej rozmów 
o współpracy Banku Spółdzielczego w Chodzieży z Zespo-
łem Szkół Ponadgimnazjalnych, która ma służyć wsparciu 
edukacji młodych ekonomistów, poprzez umożliwienie 
bezpośredniego poznania przez nich realiów funkcjono-
wania rynku usług bankowych i finansowych, uwzględnia-
jąc najnowocześniejsze rozwiązania w tym zakresie.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży wspiera lokalne organi-
zacje niosące pomoc osobom potrzebującym. Jest wśród 
nich Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Bio-
dra „Bioderko” w Chodzieży, które dzięki wsparciu Banku 
Spółdzielczego zakupiło stepper dla dzieci korzystających 
z rehabilitacji ruchowej. Członek Zarządu - pan Dominik 
Micek oraz Dyrektor Oddziału w Chodzieży – Pani Hanna 
Gałązka, z ogromną przyjemnością wręczyli Stowarzy-
szeniu ten niecodzienny prezent. Jesteśmy przekonani, 
że maluchy świetnie wykorzystają możliwości tego urzą-
dzenia, a zdrowie, humor i dobre samopoczucie będą im 
dopisywały. 

180 zawodników z kilkunastu polskich klubów pływackich zmierzyło się 7 i 8 maja w II rundzie Klubowego Pucharu Polski 
w Pływaniu w Płetwach. Do Chodzieży przyjechali pływacy m.in. z Jastrzębia, Kościerzyny, Torunia, Warszawy, Olsztyna, 
Poznania czy Jastarni. Wśród najlepszych pływaków w płetwach Chodzież reprezentowało 51 zawodników. W nowej for-
mule rozgrywania Pucharu Polski chodziescy zawodnicy spisali się rewelacyjnie, zdobywając łącznie 71 medali w tym 35 
złotych.
Na zakończenie pierwszego dnia zmagań rozegrano sztafety o Puchar Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży na dystansie 4x50 m pp. Sztafety, zarówno żeńska 
jak i męska, zakończyły się zwycięstwami zespołów, reprezentujących UKS „Del-
finek” Chodzież oraz nowymi rekordami Polski! 
Warto dodać, że płynąca na pierwszej zmianie sztafety żeńskiej Julia Małachow-
ska poprawiła rekord Polski juniorek i seniorek i stała się pierwszą polską za-
wodniczką w historii tej dyscypliny sportu, która dystans 50 m pp pokonała 
w czasie krótszym niż 19 sekund.
Puchary Banku Spółdzielczego w Chodzieży, wręczane przez prezesa Dariusza 
Bugajskiego, ku uciesze zawodników i kibiców, pozostały w Chodzieży.

Młodzi ekonomiści z wizytą 
w Banku Spółdzielczym  

w Chodzieży

Puchary Banku Spółdzielczego  
w Chodzieży dla sztafet UKS „Delfinek”

Sprzęt rehabilitacyjny 
w prezencie od Banku 

Spółdzielczego 
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Dodatkowo, dla rodzin posiadają-
cych konta osobiste w Banku Spół-
dzielczym w Chodzieży, przygotowa-
liśmy jeszcze więcej korzyści – niższe 
oprocentowanie kredytów gotówko-
wych. 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży, wychodząc na-
przeciw potrzebom rodzin posiadających Kartę Du-
żej Rodziny, wprowadził dla nich promocyjne warunki 
kredytowania, w szczególności w zakresie prowizji od 
udzielanych kredytów konsumenckich, mieszkanio-
wych i pożyczek hipotecznych.

Ponad 80 młodych siatkarek reprezentujących kluby 
z Chodzieży, Szamocina i Piły wzięło udział w majowym 
Turnieju Minisiatkówki o Puchar Banku Spółdzielcze-
go w Chodzieży. Gospodynie Turnieju, zawodniczki 
Uczniowskiego Klubu Sportowego zajęły I i IV miejsce 
wśród klas piątych i V w grupie klas szóstych. Bardzo 
dobrze wypadły także pilanki z Akademii Siatkówki 
Braci Lach - zajmując I miejsce w grupie szóstoklasi-
stek. Świetną zabawę i wyrównany poziom gry mło-
dych zawodniczek podkreślał Członek Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży Dominik Micek, który naj-
lepszym ekipom wręczył puchary i wyróżnienia.

Promocja dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny! 

Puchary Banku 
rozdane!

Tam także byliśmy… 

33 Bieg Grzymalitów w Chodzieży XI Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych w Budzyniu

Dodatkowo, dla rodzin posiadają-
cych konta osobiste w Banku Spół-
dzielczym w Chodzieży, przygotowa-
liśmy jeszcze więcej korzyści – niższe 
oprocentowanie kredytów gotówko-
wych. 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży, wychodząc na-
przeciw potrzebom rodzin posiadających Kartę Du-
żej Rodziny, wprowadził dla nich promocyjne warunki 
kredytowania, w szczególności w zakresie prowizji od 
udzielanych kredytów konsumenckich, mieszkanio-

Promocja dla posiadaczy 
RODZINY

BANK 
OTWARTY DLA DUŻEJ 
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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 Margoninie
ul. 22 stycznia 25
tel. 67 28 35 100

Oddział w Budzyniu
ul. Dworcowa 11
tel. 67 28 43 300

Oddział w Szamocinie
ul. Plac Wolności 2
tel. 67 28 33 100

Oddział w Kaczorach
ul. Nowe Osiedle 2
tel. 67 28 42 291

Filia w Ujściu
ul. Czarnkowska 32
tel. 67 21 52 502

PLAN  LEKCJI
godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

www.bschodziez.pl
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