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LOKATA UNIWERSALNA

WIOSNA / LATO 2017
Gorąca letnia moc
już od początku wiosny
- najlepszy sposób na bezpieczne oszczędzanie,
- niewielka kwota potrzebna do otwarcia lokaty
– już od 500zł!
- dobry sposób na dodatkowy dochód,
- lokata 12 miesięczna z możliwością odnowienia
na kolejne okresy.

Znamy się bliżej

www.bschodziez.pl
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w Restauracji „Italiana” w Szamocinie, ul. Rynek 10.

Mistrz Domowych Finansów i czas na biznes
Domowe finanse, na pierwszy
rzut oka, niewiele mają wspólnego
z biznesem. Mistrz Domowych Finansów jednak
wie, że to wrażenie pobieżne
i finanse domowe wielu z nas,
wcale niemało mają z nim wspólnego. Któż nie myślał, choćby raz w życiu
o założeniu własnej firmy, o prowadzeniu działalności na własny rachunek, o byciu szefem dla samego siebie? Wiele osób taki plan zrealizowało, niektóre właśnie zaczynają go realizować,
a jeszcze inne uczynią to w najbliższej przyszłości.
Mistrz wie, że w takich właśnie sytuacjach, stan domowych finansów jest w znacznym stopniu zależny
od tego, jak taki własny biznes idzie.
Pewne jest, że decydującymi czynnikami sukcesu są: dobry pomysł, fachowość i pracowitość; bez
tego ani rusz. Mistrz nie ma jednak wątpliwości, że
przyda się również rzetelny partner finansowy, który umożliwi obsługę firmy, poprowadzi rachunek,
obsłuży rozliczenia, a gdy będzie trzeba zapewni finansowanie realizowanych pomysłów. Taki partner
jak Bank Spółdzielczy w Chodzieży, który przygotował wyjątkowo korzystną ofertę obsługi nowozakładanych rachunków dla przedsiębiorców, firm i rolników, zawierającą się w pakietach Biznes Debiut
i Agro Debiut.
Mistrz Domowych Finansów wie, że na starcie
biznesu, liczy się każdy grosz, że zanim firma się
rozkręci, przyda się każde możliwe ograniczenie
wydatków. I wie, że właśnie dlatego pakiety Biznes
Debiut i Agro Debiut, zapewniają 12 miesięcy bez
opłaty za obsługę rachunku czy wydanie do niego karty. Mistrz zainteresował się tą propozycją,
bowiem każde rozwiązanie, wspierające przedsiębiorców czy rolników, jest jego zdaniem również
korzystne dla domowych finansów właścicieli firm,
gospodarstw rolnych i ich rodzin.
Dlatego właśnie, zdaniem Mistrza, obecni i przyszli przedsiębiorcy i rolnicy, powinni zapoznać się
bliżej z ofertą Banku Spółdzielczego w Chodzieży,
a w szczególności z pakietami Biznes Debiut i Agro
Debiut, które są bardzo dobrą propozycją na start
biznesu. Są również dobrym początkiem współpracy z partnerem finansowym, który zapewni rzetelną obsługę potrzeb finansowych firmy, przedsiębiorcy czy rolnika na długie lata, pełnej sukcesów,
działalności.

Dla wszystkich przedsiębiorców, firm,
rolników przygotowaliśmy specjalną ofertę!
Rachunek Biznes Debiut
i Agro Debiut.

BIZNES NA START
Bank Spółdzielczy w Chodzieży wzbogacił swoją
ofertę o nowe rachunki 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 której proponujemy:
- 0 zł za prowadzenie rachunku
- 0 zł za wydanie pierwszej karty do rachunku
- 0 zł za przesłanie SMS-em kodów do autoryzacji dyspozycji.
Jesteśmy przekonani, że oferta ta wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich z Państwa, prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

BIZNES
NA START
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
FIRM i ROLNIKÓW

Poznajmy się bliżej
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
naszych placówek, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat nowych rachunków.

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

Załóż lokatę, wytrop nagrody
Oferujemy Państwu możliwość korzystnego ulokowania oszczędności, wraz z szansą na wygraną w losowaniu atrakcyjnych nagród. Tą szansą jest lokata promocyjna SGB, która w aktualnej edycji jest okazją do
wygrania wielu nagród, w tym samochodu osobowego
marki Nissan Juke.
Wystarczy ulokować 500 zł na 3 lub 6 miesięcy, aby
mieć szansę na zdobycie wymarzonego samochodu.
A każde następne 500 zł, to kolejna szansa na wygraną.
W poprzedniej edycji lokaty promocyjnej SGB „Zima
2016” siedmioro spośród Klientów naszego Banku wylosowało atrakcyjne nagrody: odkurzacz, zegarki i grille elektryczne.
Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.

Jedną z nagród w edycji „Zima 2016” odbiera klientka z Oddziału
w Chodzieży.

Zapraszamy do Chodzieży, Budzynia, Kaczor, Margonina, Szamocina, Ujścia i Wyszyn, gdzie w placówkach Banku Spółdzielczego w Chodzieży znajdą Państwo więcej informacji na temat tej promocji.

Impuls dla Przedsiębiorców w Banku
Spółdzielczym w Chodzieży
Wychodząc naprzeciw potrzebom mikroprzedsiębiorców Bank Spółdzielczy w Chodzieży przystąpił do Programu na rzecz przedsiębiorczości
i rynku pracy „IMPULS”, zorientowanego na ułatwienie dostępu do finansowania bankowego
poprzez doradztwo, edukację finansową oraz
wsparcie w postaci pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach.
Program skierowany jest do osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 9 osób), dla
których, z różnych względów np.:
- braku zabezpieczenia,
- braku minimalnego wkładu własnego,
- braku pozytywnej historii kredytowej,
- krótkiej historii działalności,
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uzyskanie kredytu bankowego może być utrudnione lub niemożliwe.
W ramach programu, Inicjatywa Mikro sp. z o.o.
– polski fundusz pożyczkowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju, udziela finansowania do
wysokości 250.000,00 PLN, na okres do 60 miesięcy, zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe oraz rozpoczęcie działalności.
Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy zgłosić się do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego
w Chodzieży i wypełnić krótką deklarację przystąpienia do programu „IMPULS”. Fundusz pożyczkowy skontaktuje się ze zgłoszonym do programu
przedsiębiorcą w ciągu 24h.

Nasz Bank na Targach Edukacyjnych

W listopadzie 2016 r. w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży pracownicy Banku Spółdzielczego w Chodzieży wzięli udział
w Targach Edukacyjnych i zorganizowali stanowisko
promocyjne naszego Banku. Podczas imprezy pracownicy nie tylko prezentowali ofertę Banku skierowaną

do młodzieży oraz aktywnie zachęcali do korzystania
z niej, ale przede wszystkim podkreślali rolę Banku
w życiu szkół oraz życiu społeczno-kulturalnym lokalnych firm i instytucji.
Odwiedzającej stoisko młodzieży wręczono bankowe
upominki.

Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
W ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy
współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chodzieży nasz Bank zorganizował spotkania i wykłady, których celem jest wzbogacenie i przekazanie
praktycznej wiedzy z zakresu usług bankowych i finansowych uczniom z klasy I technikum w zawodzie
technik ekonomista o profilu ekonomicznym. Cykl wykładów poświęconych bankowości prowadził Prezes
Banku Spółdzielczego w Chodzieży Pan Dariusz Bugajski, który przybliżył uczniom wiedzę z zakresu rachunków i kredytów bankowych oraz prawa bankowego.

Nasz Bank grał z WOŚP

W dniu 15.01.2017 r. pracownicy Banku Spółdzielczego Oddziału w Margoninie uczestniczyli w finale WOŚP.
Przedstawiciele Oddziału Urszula Kelm, Renata Michalska oraz Paweł Kokosz jako komisja licząca pieniądze ze
zbiórki, podsumowywali zebrane środki przez wolontariuszy „Orkiestry”. W godzinach popołudniowych pracownicy
uczestniczyli w licytacjach organizowanych w Szkole w Margoninie. Do późnych godzin wieczornych trwało liczenie
zebranych środków z licytacji które zostały podsumowane przez komisję bankową. Zebrano rekordową sumę ok.
37 tys. zł.
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Turniej Piłkarski w Budzyniu
W dniu 17.12.2016 r. w hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu odbył się turniej piłkarski dla dzieci w wieku 8-10 lat pod
patronatem Wójta Gminy Budzyń. Imprezę zorganizowała kadra trenerska Akademii Piłkarskiej Calcio Wągrowiec przy udziale Wójta Gminy Budzyń.
Bank Spółdzielczy w Chodzieży był głównym sponsorem i ufundował nagrody dla 3 najlepszych drużyn.
Dyrektor Oddziału Budzyń wraz z Kierownikiem Obsługi Klienta kibicowały uczestnikom turnieju.

Puchar Banku Spółdzielczego dla Płomienia Połajewo

Sportowe wydarzenia 2017 roku zainaugurował kolejny III Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
W sportowej rywalizacji, w Hali Sportowej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Wyszyńskiego
w Chodzieży, wzięły udział drużyny seniorskie Nielba
Wągrowiec, Polonia Chodzież I i II, Korona Stróżewo,
Noteć Czarnków, Orkan Śmiłowo, Radwan Lubasz, Noteć Rosko, GLKS Wysoka, Płomień Połajewo.
Zwycięstwo odniosła drużyna Płomień Połajewo
i otrzymała puchar przechodni, wręczony przez Członka Zarządu Banku Spółdzielczego pana Dominika Micka.
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1. PŁOMIEŃ POŁAJEWO
2. NIELBA WĄGROWIEC
3. NOTEĆ CZARNKÓW
4. GLKS WYSOKA
5. KORONA STRÓŻEWO
6. POLONIA CHODZIEŻ I
7. RADWAN LUBASZ
8. ORKAN ŚMIŁOWO
9. POLONIA CHODZIEŻ II
10. NOTEĆ ROSKO
NAJLEPSZY ZAWODNIK
BŁAŻEJ NOWAK (NIELBA WĄGROWIEC)
NAJLEPSZY STRZELEC
ROBERT SOŁOWIEJ (PŁOMIEŃ POŁAJEWO)
NAJLEPSZY BRAMKARZ
KAMIL STRĄ (NOTEĆ CZARNKÓW)

Nagroda główna w loterii kredyt gotówkowy
„Jesień 2016” dla klienta Oddziału w Kaczorach
Jest nam miło poinformować Państwa, że w dniu 3
marca odbyło się wręczenie nagród w loterii „Kredyt
gotówkowy ( Jesień 2016)”. Laureatem nagrody głównej w postaci telewizora Samsung z ekranem 55 cali
zostali klienci naszego Banku z Oddziału w Kaczorach
Pani Dorota i Pan Mirosław Miedzianowscy. Szczęście
uśmiechnęło się również do klientów naszego Banku
z Oddziału w Budzyniu, Margoninie i Szamocinie, którzy wylosowali nagrody w postaci kosmetyczki, portfela oraz parasola firmy WITTCHEN. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wygranych.
Zapraszamy do kolejnych edycji kredytów gotówkowych z loterią, w których można wygrać cenne nagrody.

Kredyt uniwersalny wiosna/lato 2017
Wiosna, wiosna, wiosna, a lato już blisko. Czas pomyśleć o domowych finansach i realizacji planów, zamierzeń i pomysłów. Przy tej okazji warto rozważyć skorzystanie z kredytu uniwersalnego wiosna/lato 2017
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży. Z kredytem uniwersalnym mogą Państwo już teraz zadbać o realizację
wszystkich tych zamierzeń i sfinansować je w wygodny
sposób.

Kredyt uniwersalny wiosna/lato 2017 to:
- możliwość uzyskania do 100 000zł gotówki,
- okres spłaty nawet 36 miesięcy,
- równe raty i stałe oprocentowanie,
- niższa prowizja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Zapraszamy do naszych placówek w Chodzieży, Budzyniu, Szamocinie, Kaczorach, Margoninie i Ujściu!”.

KREDYT UNIWERSALNY

WIOSNA / LATO 2017
Gorąca letnia moc
już od początku wiosny
- nawet do 100.000 zł
- okres kredytowania do 36 miesięcy
- spłata w równych ratach
- stałe oprocentowanie
- niższa prowizja dla posiadaczy karty dużej rodziny

Znamy się bliżej

www.bschodziez.pl
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Puchar Banku Spółdzielczego dla
Miejskiego Gimnazjum
3 grudnia 2016 r. w hali Miejskiego Gimnazjum
w Chodzieży odbył się Turniej Mikołajkowy o Puchar Banku Spółdzielczego. W Turnieju uczestniczyli młodzi piłkarze z naszego regionu, trzy drużyny reprezentujące Miejskie Gimnazjum Chodzież,
Klub Iskra Wyszyny, Gimnazjum Margonin oraz
Gimnazjum Rataje. W tej miłej przedświątecznej
atmosferze nie zabrakło dobrej zabawy i sportowej rywalizacji. W finałowym pojedynku zmierzyli
się zawodnicy z Miejskiego Gimnazjum z Chodzieży kontra zawodnicy Gimnazjum z Margonina, dopiero seria rzutów karnych wyłoniła zwycięzców
spotkania, Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży powędrował w ręce Miejskiego Gimnazjum.
Atrakcji nie zabrakło, dla wszystkich uczestników Turnieju nagrodą był wyjazd na mecz Lech
Poznań – Korona Kielce.

Przyznane zostały również nagrody indywidualne:
- najlepszym zawodnikiem został Paweł Bonusiewicz – Miejskie Gimnazjum Chodzież
- najlepszym strzelcem został Daniel Binert – Iskra Wyszyny
- najlepszym bramkarzem został Miłosz Nazimek – Gimnazjum Margonin
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

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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