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Szkoła Podstawowa
nr 1 w Chodzieży

W ROZGRYWKACH WEZMĄ 
UDZIAŁ MŁODZI PIŁKARZE, 
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej Nr. 1
ul. Paderewskiego 13 w Chodzieży

Dla wszystkich uczestników
przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody,

w tym wyjazd na mecz

LECH POZNAŃ – CRACOVIA,
który odbędzie się w dniu 09.12. 2017 r.

vs



Mistrz Domowych 
Finansów też był kie-
dyś młodzieżą. Były 

to czasy, kiedy mało 
kto z osób całkiem doro-

słych miał konto w banku, 
o młodzieży nie wspominając. 

W tamtych czasach, każdej opła-
ty za mieszkanie, prąd czy wodę, do-

konywało się za pomocą misternie wy-
pełnianych druczków wpłat i wystawało 

w kolejkach do kasy, by płacąc gotówką, wszystkie 
te opłaty, jak to się mówiło, porobić. Nikt wtedy 
nie marzył o przelewach przez internet, kartach 
płatniczych czy bankomatach, a młodzież, którą 
Mistrz wtedy był, cały swój „majątek” nosiła w kie-
szeni, w której nierzadko trudno było wyskrobać 
kwotę, wystarczającą np. na bilet do kina.

 Wiele się zmieniło od tamtych czasów. Nie 
wspominając o tym, że Mistrz już dawno przestał 
być młodzieżą, to zarówno w zakresie oferty ob-
sługi rozliczeń fi nansowych, jak i dostępu do usług 
bankowych, pojawiają się wciąż nowe możliwości. 

Mistrz dostrzega też wiele rozwiązań i propo-
zycji, które są adresowane do młodzieży i pozwa-
lają w przyjazny sposób rozpocząć aktywność 
młodych ludzi w świecie usług fi nansowych, a rów-
nocześnie trochę też zaoszczędzić; np. na kino.

Znakomitym przykładem takiej propozycji, jest 
oferta rachunku „Debiut” w Banku Spółdzielczym 
w Chodzieży, połączona z promocją Chodzieskiej 

Karty Kinomana. Każda osoba w wieku od 13 do 
30 lat, otwierając rachunek „Debiut”, otrzyma 
w prezencie właśnie taką kartę i dzięki niej, może 
dwa razy, zupełnie gratis, „wyskoczyć do kina” 
z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży, a na kolej-
ne seanse otrzyma ośmioprocentowy rabat. 

Rachunek „Debiut” daje oczywiście wszelkie 
możliwości, jakie dają konta osobiste w Banku 
Spółdzielczym w Chodzieży: dostęp przez inter-
net, kartę płatniczą, możliwość zlecania Sm@rt 
Wypłaty, korzystania z karty mobilnej w telefonie 
i wielu, wielu innych usług.

Mistrz Domowych Finansów, wspominając cza-
sy gdy sam był młodzieżą, trochę zazdrości takich 
możliwości młodzieży dzisiejszej, ale jednocześnie 
z zainteresowaniem obserwuje rozwój oferty usług 
fi nansowych, z których mogą korzystać nawet bar-
dzo młode osoby. Jest przekonany, że dzięki takim 
propozycjom i promocjom Banku Spółdzielczego 
w Chodzieży, dostęp do nowoczesnych i wygod-
nych usług bankowych będzie znacznie szerszy. 

A do tego jeszcze, częściej będzie można wysko-
czyć do kina (do chodzieskiego kina, a nie jakiegoś 
multiplexu) i to bez potrzeby poszukiwania ostat-
nich grosików w kieszeni, bo przecież w zanadrzu 
jest rabat.

Mistrz, choć nie jest zachwycony faktem, iż do 
młodzieży już się nie zalicza, uważa, że konto „De-
biut” w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, to do-
skonała propozycja dla wszystkich nieco od Mi-
strza młodszych.

Mistrz Domowych Finansów i konto dla młodzieży

to czasy, kiedy mało 
kto z osób całkiem doro-

słych miał konto w banku, 
o młodzieży nie wspominając. 

W tamtych czasach, każdej opła-
ty za mieszkanie, prąd czy wodę, do-

konywało się za pomocą misternie wy-
pełnianych druczków wpłat i wystawało 

KONTO DEBIUT
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

Do każdego KONTA DEBIUT (od 13 do 30 roku życia) Chodzieska Karta 
Kinomana na 2 seanse filmowe 2D lub 3D w kinie „Noteć” w Chodzieży oraz 
dodatkowy rabat uprawniający do 8% zniżki na wszystkie seanse filmowe.

Załóż konto
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Załóż kontoZałóż konto
 i wyskocz do Kina

0zł 
za założenie konta

za prowadzenie rachunku

za wydanie i użytkowanie 
karty debetowej lub karty 
mobilnej umożliwiającej 
płatności telefonem

za bankowość elektroniczną

za interfejs mobilny

Nie warto zwlekać!
Promocja trwa do 31.12.2017 r.
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Bank Spółdzielczy w Chodzieży informuje, że oferta dla klientów 
instytucjonalnych wzbogaciła się o nowoczesną platformę waluto-
wą, która umożliwia klientom Banku dokonywanie transakcji wymia-
ny walut przez Internet. 

Dostawcą Platformy jest Thomson Reuters, fi rma o unikalnej roli 
i niekwestionowany lider rozwiązań dotyczących rynku fi nansowe-
go.

Po zalogowaniu na Platformę klient otrzymuje informacje o aktu-
alnych kursach wymiany walut oraz ma możliwość wykonania trans-
akcji wymiany po potwierdzonym kursie. System generuje także po-
twierdzenie wykonania transakcji

Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie w doskonały sposób uzu-
pełnia ofertę usług dla wszystkich klientów, którzy prowadzą rozli-
czenia w walutach obcych.

PLATFORMA WALUTOWA

Od 1 stycznia 2018 r. fi rmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki:
- ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych,

jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego, który otrzymają z ZUS listem 
poleconym w IV kwartale 2017 r.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka.

Od 1 stycznia 2018 - jeden przelew 
na własny rachunek w ZUS
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- nawet do 100.000 zł

- okres kredytowania do 36 miesięcy

- spłata w równych ratach

- stałe oprocentowanie

- niższa prowizja dla posiadaczy 
 Karty Dużej Rodziny

- RRSO: 14,62%

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



Lokata SGB - Nagrodami 
jesień się zaczyna…

Święto Niepodległości 
w Budzyniu

Oferujemy Państwu możliwość korzystne-
go ulokowania oszczędności i zdobycia jednej 
z wielu atrakcyjnych nagród. Wystarczy zdeponować 
500 zł na 3 lub 6 miesięcznej lokacie SGB, aby uzy-
skać szansę wygrania atrakcyjnych nagród, w tym 
samochodu osobowego Seat Leon. Każde ulokowa-
ne 500 zł to kolejna szansa na wygraną. A w każdym 
z naszych Oddziałów jedna z osób, oszczędzających 
na tej lokacie wygra radioodtwarzacz Blaupunkt. 

Zapraszamy do Chodzieży, Budzynia, Kaczor, Mar-
gonina, Szamocina, Ujścia i Wyszyn, gdzie w pla-
cówkach Banku Spółdzielczego w Chodzieży, znajdą 
Państwo więcej informacji na temat tej promocji.

W obchodach 
Święta Niepod-
ległości wzięła 
udział delegacja 
Banku Spółdziel-
czego z Oddziału 
Budzyń.

W tym roku 
Święto Niepodle-
głości w Budzy-
niu było bardzo 
atrakcyjne, po-
wiązane z pre-
zentacją zbudo-
wanej przez 
Stanisława Orno-
cha repliki nie-
mieckiego wozu 
pancernego Er-
hardt M17.

Klienci Banku Spółdzielcze-
go w Chodzieży już wielokrot-
nie cieszyli się atrakcyjnymi 
wygranymi w tej loterii.

Kolejne nagrody czekają na 
zwycięzców.

Jedną z nagród w edycji 
„Jesień 2016” odbiera klient 
z Oddziału w Chodzieży.

Zachęcamy Państwa do 
oszczędzania w kolejnych 
edycjach lokat SGB.

- 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.
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Dożynki Powiatowe 
w Szamocinie

Bank Spółdzielczy w Chodzieży docenia jeździeckie talenty

BIZNES NA START

W sobotę 2 września odbyły się Powiatowe Dożyn-
ki w Szamocinie. Podczas tego ważnego wydarzenia 
nie mogło zabraknąć Banku Spółdzielczego w Cho-
dzieży,  który od lat angażuje się w życie kulturalne 
regionu, uczestnicząc również  w Święcie Plonów.  

Nasze bankowe stoisko cieszyło się dużym zain-
teresowaniem, odwiedzający częstowani byli lodami 
oraz otrzymali drobny bankowy upominek. Pracow-
nicy naszego Banku w rozmowach z odwiedzającymi 
informowali o ofercie Banku Spółdzielczego w Cho-
dzieży.

Dla wszystkich przedsiębiorców, fi rm, rolników 
przygotowaliśmy specjalną ofertę!

Rachunek Biznes Debiut i Agro Debiut. 
Otwierając takie rachunki, w okresie pierwszych 

12 miesięcy od dnia założenia rachunku, będziecie 
Państwo mogli skorzystać z promocji, w ramach któ-
rej proponujemy:
-  0 zł za prowadzenie rachunku
-  0 zł za wydanie pierwszej karty do rachunku
- 0 zł za przesłanie SMS-em kodów 
 do autoryzacji dyspozycji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do na-
szych palcówek, gdzie można uzyskać więcej infor-
macji na temat tych rachunków.

Jeździecki Puchar Powiatu Chodzieskiego w sko-
kach przez przeszkody dzieci i młodzieży „Junior 
2017”, zagościł we wszystkich gminach Powiatu Cho-
dzieskiego. Finałowy konkurs odbył się 23 września 
w Sypniewie, a główną nagrodą, ufundowaną przez 
Bank Spółdzielczy w Chodzieży był tygodniowy obóz 
jeździecki w stajni Czahary, Małgorzaty i Marka Le-
wickich.

Zwyciężczynią pucharowego cyklu została Oliwia 
Jach, która główną nagrodę odebrała z rąk Prezesa 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży Dariusza Bugaj-
skiego oraz Członka Zarządu Dominika Micka. Kolej-
ne miejsca na podium zawodów zajęły: Daria Wika 
i Julia Stocha.

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzy-
my wielu kolejnych sukcesów.

BIZNES NA START
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, FIRM i ROLNIKÓW

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



Współpraca Banku Spółdziel-
czego w Chodzieży z Zespołem 
Szkół im. Hipolita Cegielskie-
go owocuje nie tylko przed-
sięwzięciami edukacyjnymi 
ale również sympatyczny-
mi akcentami, potwierdza-
jącymi satysfakcję z podej-
mowanych działań. Jednym 
z takich miłych akcentów jest na-
groda „Hipolita” w kategorii „wzorowy pracodawca 
i przyjaciel szkoły”, jaką w imieniu Banku Spółdziel-
czego w Chodzieży otrzymał Prezes Banku Dariusz 
Bugajski.

Dotychczasowa współpraca dająca okazję do po-
szerzenia możliwości edukacyjnych Zespołu Szkół 
o wymiar nieco bardziej praktyczny już przynosi, 
w naszym przekonaniu wymierne efekty i skłania do 
jej kontynuowania i rozwijania. 

Targi Edukacyjne organizowane w Zespole Szkół 
im. Hipolita Cegielskiego stają się stałym punktem 
w kalendarzu wydarzeń, w których uczestniczy Bank 
Spółdzielczy w Chodzieży. Kolejna ich edycja, która 
odbyła się 27 października również nie mogła się od-
być bez naszego udziału. Na stoisku Banku, prezen-
towane były działania, podejmowane we współpracy 
z Zespołem Szkół, w ramach patronatu Banku nad 
kształceniem w klasach o specjalności technik-eko-
nomista, ale także inne przedsięwzięcia jakim Bank 
patronuje i jakie wspiera we współpracy ze szkołami 
i innymi organizacjami, działającymi w naszym regio-
nie. 

Pracownicy obsługujący stoisko Banku udzielali 
również informacji na temat oferty Banku, a także 
mieli przygotowane drobne bankowe upominki dla 
osób odwiedzających stoisko.

Oferujemy Państwu nową usługę Sm@rt wypłata, 
która dostępna jest w bankomacie Filii Banku Spół-
dzielczego w Chodzieży przy ul. Rynek 19. Sm@rt 
wypłata to nowa i wygodna funkcja wypłaty gotów-
ki w bankomacie, przy pomocy wygenerowanego 
w Internet Bankingu kodu, bez konieczności użycia 
karty. 

Więcej informacji w placówkach naszego Banku.

Wzorowy pracodawca 
i przyjaciel szkoły

Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
na Targach Edukacyjnych Nowa usługa

Sm@rt wypłata
w bankomacie

SMART WYPŁATA
HASŁO DO WPROWADZENIA
W BANKOMACIE TO: 555555
WAŻNE DO GODZINY: 12:00

WYPŁATA GOTÓWKI
BEZ UŻYCIA KARTY

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



W dniu 19 października nasz Bank gościł gru-
pę dzieci z przedszkola „Wesoły Smyk” w Chodzie-
ży. Dzieci rozpoczęły swoją wycieczkę od spotkania 
z Dyrektor Oddziału w Chodzieży, panią Hanną Ga-
łązką, która opowiedziała dzieciom o pracy w Banku 
oraz przybliżyła takie pojęcia jak lokata, oszczędza-
nie, kredyt, karta płatnicza oraz wręczyła dzieciom 
drobne bankowe upominki. Potem grupą zaopieko-
wała się Naczelnik Oddziału w Chodzieży pani Beata 
Klonowska, mali goście zwiedzali placówkę Banku, 
obejrzeli salę operacyjną, zobaczyły jak liczy się pie-
niądze, miały okazję dowiedzieć się jak działa ban-
komat. 

Wycieczkę zakończyło pamiątkowe zdjęcie przed 
naszym Bankiem. 

Dziękujemy „Wesołym Smykom” za miła wizytę 
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Bank Spółdzielczy wspiera imprezy i wydarzenia 
w życiu lokalnej społeczności. W dniu 16 września 
nasz Bank był Partnerem Festiwalu „DOBROfest” 
na terenie MOSIR w Chodzieży, którego celem było 
zlokalizowanie w jednym miejscu wielu form pomo-
cy drugiemu człowiekowi poprzez m.in. oddawanie 
krwi, rejestracja potencjalnych dawców szpiku oraz 
narządów.

Festiwal uświetniły pokazy taneczne, charytatyw-
ny bieg wokół jeziora miejskiego, „bitwa” zespołów 
tanecznych oraz wokalne występy znanych arty-
stów.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć 
i współtworzyć tak wyjątkowe wydarzenie w życiu 
naszej społeczności.

Wycieczka Wesołych 
Smyków do Banku

Bank wspiera lokalną 
społeczność

RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 

„GROSZ DO GROSZA”

- niska minimalna kwota 
 wkładu – już od 10 zł

- regularny wzrost 
 oprocentowania

- brak kosztów 
 związanych 
 z otwarciem 
 i prowadzeniem 
 rachunku.

PLUS
O PRZYSZŁOŚĆ
SWOICH DZIECI

WARTO ZADBAĆ
JUŻ DZIŚ!
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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

www.bschodziez.pl

2018

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA




