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SKODA Citigo Ambition
do wygrania z okazji Jubileuszu 105-lecia Banku Spółdzielczego w Chodzieży, przypadającego w 2018 roku.

Lokata promocyjna SGB „Lato 2017”
to szansa dla wszystkich oszczędzających i tych, którzy właśnie zamierzają zacząć oszczędzać, by szczęśliwy los się do nich uśmiechnął i nagrodził oszczędzanie w Banku Spółdzielczym w Chodzieży samochodem
Skoda Citigo lub jednym z pięciu eleganckich rowerów.
Wystarczy założenie lokaty w kwocie 500 zł na 3 lub 6 miesięcy, by wziąć udział w losowaniu. A każde
następne 500 zł, to kolejna szansa na wygraną.

SKODA

Citigo Ambition
na

105-lecie

Banku
Wystarczy założenie
lokaty w kwocie 500 zł,
by wziąć udział
w losowaniu.
www.bschodziez.pl

Letnia edycja Lokaty SGB, trwająca od 17 lipca
do 13 października 2017 r. to szansa dla
Klientów Banku Spółdzielczego w Chodzieży na
samochód marki Skoda Citigo Ambition, który
na pewno wygra jeden z klientów Banku.
Zapraszamy do naszych placówek w Chodzieży, Budzyniu,
Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu.

Znamy się bliżej

Do wygrania w każdym Oddziale
Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Rower Dutsch Goose Pure

5x
Regulamin promocji: www.bschodziez.pl/lokata SGB/regulamin

Wszystkim, oszczędzającym w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, życzymy dużo szczęścia w losowaniu.

Karta Mobilna Visa. Płać kartą w telefonie –
zapomnij o portfelu
Innowacyjna karta mobilna VISA wydawana jest do
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży dla
klientów indywidualnych. Może być zainstalowana
PŁAĆ KARTĄ
w smartfonie korzystającym z systemu operacyjnego
W TELEFONIE
Android, po instalacji aplikacji mobilnej - Portfel SGB.
– ZAPOMNIJ
Do komunikacji karty z terminalem płatniczym wykorzystana została technologia Host Card Emulation
O PORTFELU!
(HCE), pozwalająca na dokonywanie płatności niezależnie od operatorów telefonii komórkowej. Wystarczy
odblokowanie ekranu telefonu i zbliżenie go do czytnika kart zbliżeniowych.
Karta mobilna w telefonie, to wiele korzyści i dużo wygody dla użytkownika. Nie należy jednak zapominać,
że korzystanie z nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie usług finansowych, wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które pozwolą na uniknięcie zagrożeń.
Karta mobilna w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, to:
¢ wygoda płatności, przy użyciu telefonu,
¢ rozwiązanie niezależne od operatorów telefonii komórkowej,
¢ brak konieczności posiadania karty SIM NFC lub umowy z operatorem telefonii komórkowej,
¢ historia transakcji w Portfelu SGB (do 30 dni wstecz).
Pamiętaj o bezpieczeństwie:
¢ przed wgraniem aplikacji zainstaluj na swoim telefonie oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj je na bieżąco,
¢ korzystaj z blokady ekranu telefonu (PIN, wzór lub odcisk palca),
¢ pamiętaj, by nie przekazywać innym osobom telefonu z kartą, podczas realizowania transakcji,
¢ korzystaj możliwości ustawienia PIN-u, zabezpieczającego dostęp do aplikacji Portfel SGB,
¢ pamiętaj o możliwości wyłączenia płatności automatycznych,
Każda transakcja, w kwocie powyżej 50 PLN, wymaga potwierdzenia PIN- em.

PLATFORMA WALUTOWA
Szybkość, wygoda, atrakcyjne ceny, możliwość dokonywania
transakcji online, bieżącego śledzenia kursów walut i szybkiego reagowania na ich zmiany – to wszystko atuty Platformy walutowej
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.
Dzięki współpracy z firmą Thomson Reuters, będącej niekwestionowanym liderem, oferującym rozwiązania dla rynków finansowych,
klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży zyskują kolejne atrakcyjne możliwości obsługi swoich rozliczeń finansowych.
Na platformie walutowej SGB możliwe jest zawieranie transakcji
we wszystkich walutach, w jakich prowadzone są rachunki w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, a kursy walut dostarczane są przez
Thomson Reuters w oparciu o bieżące notowania rynkowe.
Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie w doskonały sposób uzupełnia ofertę usług dla wszystkich klientów, którzy prowadzą rozliczenia w walutach obcych.
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Mistrz Domowych Finansów i fajne promocje
Mistrz Domowych Finansów podziela pogląd, że na promocje i inne reklamowe sztuczki, należy patrzeć z dużą rezerwą i podchodzić do nich bardzo ostrożnie. Wie jednak również, że zdarzają się takie promocje, których
wręcz przeoczyć nie można i warto wykorzystać przysłowiowe pięć minut, by
dać szansę szczęściu. Takich, jakie przygotowuje dla swoich klientów Bank Spółdzielczy w Chodzieży.
Teraz jednak okazja jest naprawdę wyjątkowa, bowiem Lokata promocyjna SGB,
w swej letniej edycji, niesie z sobą okazję, jaka nie zdarza się co dzień. Posiadacze lokat
SGB w tej edycji mają okazję wygrania jednego z pięciu eleganckich rowerów Dutsch Goose
Pure, a ten komu szczęście dopisze szczególnie, stanie się właścicielem samochodu Skoda Citigo Ambition. Mistrz nie może zaprzeczyć, że taka okazja jest niezwykle kusząca, tym bardziej, że
wystarczy ulokować 500 zł, na 3 lub 6 miesięcy, by wziąć udział w losowaniu tych wyjątkowych nagród.
A każde kolejne 500 zł, to kolejny los w tej loterii.
Mistrz pamięta, że z okazji jubileuszu 100-lat działalności Banku Spółdzielczego w Chodzieży, w loterii
promocyjnej lokaty SGB, szczęście dopisało jednej z klientek Oddziału w Chodzieży, w której ręce trafi ł samochód Renault Clio. Teraz zbliża się 105 rocznica działania Banku i ponownie, wśród nagród, które trafią
do klientów Banku, oszczędzających na lokacie SGB, jest atrakcyjny samochód.
Mistrz jest przekonany, że wielu z klientów Banku świetnie pamięta również inne wylosowane, atrakcyjne nagrody, takie jak: telewizory, rowery, aparaty fotograficzne, roboty kuchenne i wiele innych. Bo
przecież okazja do wzięcia udziału w loterii lokaty promocyjnej SGB, jest aż cztery razy do roku. Jest też
pewien, że taka właśnie promocja, należy do tych, na których można tylko zyskać – oszczędzając, dać
szansę szczęściu i być może, dzięki uśmiechowi losu, uczcić 105 rocznicę działalności Banku Spółdzielczego w Chodzieży w nowiutkiej Skodzie Citigo.
Wszystkim, oszczędzającym już dziś, na Lokacie Promocyjnej SGB i tym, którzy dopiero wezmą udział
w tej promocji, Mistrz Domowych Finansów życzy bardzo dużo szczęścia w losowaniu.

Nagroda główna na 100-lecie Banku Spółdzielczego w Lokacie
SGB „Lato 2012” samochód marki Renault Clio.

Nagroda w Lokacie SGB „Jesień 2015” kino domowe Samsung
dla klienta Oddziału w Chodzieży.

Nagroda w Lokacie SGB „Lato 2015” zestaw śniadaniowy dla
Klienta Oddziału w Budzyniu.

Nagroda w Lokacie SGB „Lato 2016” walizka dla Klienta Oddziału w Chodzieży.
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Wyróżnienia dla Banku
Spółdzielczego w Chodzieży

podczas Regionalnych Targów
Przedsiębiorczości i Edukacji

Bardzo cieszą nas wyróżnienia dla naszego banku podczas tegorocznych Regionalnych Targów Przedsiębiorczości i Edukacji, które
odbyły się w dniu 3 czerwca na terenach MOSiR w Chodzieży.
Nasz bank zdobył wyróżnienie w konkursie „Najlepszy produkt
lub usługa” za usługę Sm@rt wypłata oraz II miejsca w konkursie
na „Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę”.
Nagrody to potwierdzenie, że nasza praca jest dostrzegana i pozytywnie odbierana przez lokalną społeczność. Otrzymane wyróżnienia są dla nas powodem do dumy i satysfakcji, ale także zobowiązaniem do ciągłego udoskonalania naszej oferty usług bankowych.

Nie sposób nie wspomnieć również o tradycyjnej
targowej loterii, w której i tym razem nie brakowało
atrakcyjnych nagród. Nagroda główna - skuter trafił
do mieszkanki Chodzieży pani Arlety Stachowiak,
a wręczył go Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży pan Dominik Micek.

Ks. Ignacy Czechowski z dumą spogląda na
nowe trofea.

Niewątpliwym sukcesem zakończył się udział naszej
bankowej sportowej reprezentacji w Turnieju „Żywych Piłkarzyków”. Zajęła ona III miejsce, a najlepszym
bramkarzem turnieju został Dyrektor Oddziału w Margoninie - Paweł Kokosz. Serdecznie gratulujemy naszej
sportowej ekipie i dziękujemy za te wspaniałe emocje.

Sm@rt wypłata w bankomacie
Sm@rt wypłata to nowa i wygodna funkcja wypłaty gotówki w bankomacie przy pomocy wygenerowanego w Internet Bankingu kodu bez konieczności użycia karty. Usługa
dostępna w bankomacie Filii Banku Spółdzielczego w Chodzieży przy ul. Rynek 19.
Opis usługi:

¢ Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki w bankomacie Banku znajdującym się w Chodzieży przy ul. Rynek 19 bez użycia karty
klientom posiadającym rachunek z usługą bankowości elektronicznej

¢ Sm@rt wypłata uruchamiana jest w Internet Bankingu przez użytkownika

WYPŁATA GOTÓWKI
BEZ UŻYCIA KARTY

¢

systemu, który wskazuje kwotę, którą zamierza wypłacić oraz uzyskuje hasło do autoryzacji wypłaty
Klient wybiera w bankomacie na ekranie opcję Sm@rt wypłata, a następnie
podaje uzyskane hasło, którego ważność określona jest w odebranej informacji. Maksymalna kwota wypłaty 1.500 zł, czas ważności Sm@rt wypłaty
kodu wynosi 2 godziny (po tym okresie jeżeli kod nie zostanie wykorzystany
w bankomacie traci ważność).
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Puchary Banku
Spółdzielczego dla
UKS „Delfinek”
W dniach 3 i 4 czerwca br. odbyły się Mistrzostwa
Polski w Pływaniu w Płetwach kat. E i D.
W zawodach wzięło udział 131 zawodników
z 12 polskich klubów pływackich, w tym 31 zawodników reprezentujących UKS „Delfinek”. Chodziescy
zawodnicy spisali się bardzo dobrze zdobywając
41 medali, w tym 17 złotych i zajęli pierwsze miejsce
w kwalifikacji medalowej.
W drugim dniu zawodów rozegrano sztafety o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży na dystansie 4x50m pp. dziewcząt i chłopców. Sztafety żeńska i męska zakończyły się zwycięstwem zespołów
reprezentujących UKS „Delfinek”. Puchary, medale
i nagrody wręczył Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży Pan Dominik Micek.

Turniej Woman Cup 2017
4 czerwca na Orliku w Kaczorach odbył się VI Turniej Women Cup 2017 o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży. W turnieju rywalizowały kobiece
drużyny piłkarskie z Kaczor, Mroczy, Międzychodu,
Pniew i Wysokiej, łącznie 8 zespołów. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna Zjednoczeni
Kaczory I i otrzymała puchar wręczony przez Prezesa Banku Spółdzielczego w Chodzieży pana Dariusza Bugajskiego.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Wysokiej, trzecie
miejsce zajęła drużyna z Pniew.
Przyznane zostały również nagrody indywidualne.

Najlepszą bramkarką została Oliwia Graf - Zjednoczeni Kaczory
Najlepszą zawodniczką została Martyna Pustkowiak
- Sokół Pniewy
Królową strzelców została Roksana Graf - Zjednoczeni Kaczory.

Konkurs „Dziś oszczędzam w SKO,
jutro w Banku Spółdzielczym”
W czerwcu, dobiegła końca kolejna edycja konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”. W gronie laureatów znalazło się aż pięć szkół, z którymi
współpracuje Bank Spółdzielczy w Chodzieży.
W kategorii szkół, liczących pow. 150 uczniów nagrodzone zostały:
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
Wśród szkół, liczących do 150 uczniów nagrodzone zostały:
1. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie
W nagrodę, szkoły oraz uczniowie otrzymali bony upominkowe na zakupy w księgarni, zegarki z przeznaczeniem dla najsystematyczniej oszczędzających uczniów
oraz bony upominkowe dla opiekunów SKO.
Gratulujemy uczestnikom konkursu, uczniom, dyrektorom szkół i opiekunom nagrodzonych Szkolnych Kas Oszczędności i życzymy dalszych sukcesów w kolejnej
edycji konkursu, w nowym roku szkolnym 2017/2018.
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III Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Banku Spółdzielczego
w Chodzieży
W Hali Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży
10 czerwca odbył się III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży. W Turnieju
wzięło udział 20 zespołów siatkarek z Piły, Trzcianki,
Szamocina i Chodzieży. 80 najmłodszych siatkarek
rywalizowało w dwóch kategoriach wiekowych, klasy
VI SP grały w zespołach 4 osobowych, klasy V i młodsze grały w zespołach 3 osobowych.
Po niezmiernie ciekawych i emocjonujących meczach Puchary BS w Chodzieży zdobyły:
Klasa VI I miejsce - ASBL Piła
II miejsce - SP Szamocin I
III miejsce - UKS Chodzież
IV miejsce - SP Szamocin II
Klasa V
I miejsce - UKS Chodzież I
II miejsce - SP Szamocin I
III miejsce - UKS Chodzież II
IV miejsce - SP 2 Trzcianka
Wyróżnienia za grę otrzymały:
Martyna Kurasz
- SP Szamocin
Amelia Podoba
- ASBL Piła
Wiktoria Wiśniewska - SP-2 Trzcianka
Weronika Meyer
- UKS Chodzież

Puchary dla zwycięzców wręczyła dyrektor Oddziału Chodzież pani Hanna Gałązka i zaprosiła
wszystkich uczestników za rok na IV Turniej o Puchar Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

PLUS
RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

„GROSZ DO GROSZA”

O PRZYSZŁOŚĆ
SWOICH DZIECI
WARTO ZADBAĆ
JUŻ DZIŚ!

- niska minimalna kwota
wkładu – już od 10 zł
- regularny wzrost
oprocentowania
- brak kosztów
związanych
z otwarciem
i prowadzeniem
rachunku.

Wniosek w ramach programu „Rodzina 500+”,
klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży, mogą
wypełnić przez Internet Banking - wygodnie, szybko i w nieskomplikowany sposób.
Proponujemy też, by otrzymane środki, lub ich część,
oszczędzać systematycznie na atrakcyjnie oprocentowanym rachunku „Grosz do grosza”. Możliwość
systematycznego wpłacania nawet niewielkich kwot
przez okres do 10 lat, umożliwia racjonalne oszczędzanie z myślą o przyszłość swojego dziecka.
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
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Bank Spółdzielczy
w Chodzieży na XXXIV
Biegu Grzymalitów
Bank Spółdzielczy w Chodzieży aktywnie wspiera imprezy kulturalne i sportowe na lokalnym rynku. W sobotę 20 maja br. odbył się XXXIV Bieg Grzymalitów, który ma na celu popularyzację aktywnego
spędzania czasu poprzez bieganie oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
W biegu uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli rywalizując na dystansie 5,1 km wokół Jeziora Miejskiego.

XII Powiatowa Wystawa
Koni Hodowlanych
W dniu 04.06.2017 r. w Margoninie odbyła się XII
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin oraz
Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Margonina oraz całego powiatu. Bank Spółdzielczy w Chodzieży zgodnie z tradycją poprzednich lat
uczestniczył w tym wydarzeniu. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs, którego organizatorem
był Bank Spółdzielczy w Chodzieży. Stoisko bankowe
odwiedzali wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie.

Bank ufundował dwie nagrody - dla najładniejszego zaprzęgu oraz nagrodę publiczności. Po losowaniu i wręczeniu nagród odbyła się runda honorowa zwycięskiego zaprzęgu, w której uczestniczyli
pracownicy naszego Banku oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Margonin.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży przygotował dla
zwycięzców i najmłodszych uczestników liczne bankowe upominki.

Zaproszenie na dożynki
Bank Spółdzielczy w Chodzieży zaprasza na tegoroczne dożynki powiatowe, które odbędą się w dniu
2 września w Szamocinie.
Podobnie jak w latach poprzednich zapraszamy
na nasze bankowe stoisko oraz na lodowy poczęstunek.

NA LODOWY
POCZĘSTUNEK
ZAPRASZA
Bank Spółdzielczy
w Chodzieży!
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P L A N L E K CJ I
godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

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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