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Serdecznie zapraszamy wszystkich udziałowców Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży, na Zebrania Grup Człon-
kowskich naszego Banku. Są one okazją do corocznego 
podsumowania działalności Banku, a także przygotowa-
nia do najważniejszych decyzji, które corocznie zapada-
ją na Zebraniu Przedstawicieli. W tym roku, poza pod-
sumowaniem działalności Banku w roku 2017, Zebrania 
Grup Członkowskich dokonają wyboru przedstawicieli 
udziałowców Banku na kolejną, czteroletnią kadencję, 
którzy poprzez coroczne uczestnictwo w zebraniach 
przedstawicieli, podejmują najważniejsze decyzje dla 
działalności Banku. Tegoroczne Zebranie Przedstawi-
cieli dokona również wyboru Rady Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży, na kolejną kadencję, przez 
co Zebrania Grup Członkowskich oraz wybór przedsta-
wicieli, nabierają szczególnego znaczenia.
Szczegółowy rozkład Zebrań Grup Członkowskich pre-
zentujemy na stronie 2.
Do zobaczenia na Zebraniach.

Niezwykle miło nam będzie powitać Państwa na 
Jubileuszowym festynie rodzinnym, organizo-
wanym z okazji 105 rocznicy powstania Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży. Już dziś, serdecznie 
zapraszamy 24 czerwca 2018r. do chodzieskiego 
amfi teatru i otaczającego go parku miejskiego, 
bo atrakcji z pewnością nie zabraknie. To czerw-
cowe, niedzielne popołudnie, wypełnione będzie 
rozrywką, muzyką i dobrą zabawą, a kulminacyjną 
atrakcją będzie występ zespołu Wilki, który świę-
tuje również swój jubileusz – 25 lat działalności ar-
tystycznej.
Podczas festynu, rozstrzygniemy również lote-
rię, towarzyszącą jubileuszowej edycji Lokaty SGB 
i wręczymy jej laureatom nagrody, w tym główną, 
czyli Skodę Citigo Ambition.
Szczegóły zaproszenia prezentujemy na stronie 3.
Do zobaczenia podczas Festynu.

Zebrania Grup Członkowskich Jubileuszowy festyn 
na 105-lecie działania Banku

Serdecznie zapraszamy



JubileuszowyFestyn

Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
zaprasza na

Chodzież, Park Miejski oraz Amfiteatr www.bschodziez.pl

105-lecia
 działalności

z okazji

W trakcie imprezy:
- zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami
- animacje dla dzieci
- dmuchany plac zabaw
- mega Twister, wytwornica baniek mydlanych
- fotobudka
- gastronomia

WSTĘP WOLNY

W Programie:

od 13:00
do 20:0024

czerwca
2 01 8

18:00 koncert zespołu

MAŁA SCENA

AMFITEATR

16:30  wręczenie nagród w Jubileuszowej edycji Lokaty Promocyjnej SGB, 
  w tym nagrody głównej, samochodu Skoda Citigo Ambition

13:00 występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych

17:00 (ok.) koncert zespołu „Suplement Diety”
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Najsłabsze ogniwo 
– człowiek
Wszędzie tam, gdzie jest dostęp do pieniędzy, po-
jawią się w końcu amatorzy nieuczciwego ich po-
zyskiwania, czyli po prostu, przestępcy. Nie ina-
czej jest w internecie, który jest powszechnym 
kanałem dostępu do usług finansowych, a co za 
tym idzie, do pieniędzy. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa tego sposobu dostępu do naszych pienię-
dzy, zgromadzonych na rachunkach bankowych, 
wymaga nie tylko niezawodnych i bezpiecznych 
systemów, ale również przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa przez ich użytkowników, czyli po pro-
stu klientów. Systemy informatyczne, obsługują-
ce świadczenie usług finansowych przez internet, 
stosowane standardy bezpieczeństwa i odpo-
wiednie procedury, powodują, że ich bezpieczeń-
stwo jest na najwyższym poziomie, a aktywność 
internetowych przestępców skupiła się na ich 
użytkownikach, czyli po prostu klientach. 

Stało się tak dlatego, że najsłabszym ogniwem 
systemu bankowości internetowej, jest człowiek – 
użytkownik. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
przez posiadaczy rachunków bankowych, korzy-
stających z internet bankingu, stanowi podstawo-
wy warunek zabezpieczenia się przed działaniem 
internetowych przestępców. Zasady te prezento-
wane są na stronach logowania bankowości inter-
netowej, w zakładce, dotyczącej bezpieczeństwa, 
na stronie www Banku Spółdzielczego w Chodzie-
ży, a także wielu stronach, dostępnych w interne-
cie, w tym na stronie Związku Banków Polskich, do 
której link znajduje się również na stronie naszego 
banku.

W Spółdzielczej Gazetce Bankowej poruszaliśmy 
ten temat w przeszłości, ale tym razem, poświę-
camy mu szczególnie dużo miejsca, by podkreślić 
znaczenie codziennych zachowań użytkowników 
bankowości internetowej dla zapewnienia bezpie-
czeństwa jej funkcjonowania.

Limity transakcji – 
dyskretny sojusznik
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, udostępnia swoim 
klientom możliwość samodzielnego zarządzania 

limitami transakcji na posiadanych rachunkach. 
Jest to bardzo wygodny sposób, ograniczający 
możliwość dokonywania większych operacji na 
rachunku, powodujący, że ich wykonanie, wyma-
ga dodatkowej autoryzacji przez użytkownika lub 
jest niemożliwe, co sprawia, że środki na rachun-
kach są jeszcze lepiej zabezpieczone, a działania 
przestępców stają się nieopłacalne. Każdy posia-
dacz rachunku, może samodzielnie określić taki li-
mit i w ten sposób dodatkowo zabezpieczyć swoje 
transakcje, do czego szczerze zachęcamy.

Ochrona środków dostępu 
– bez tego ani rusz
Jednym z najważniejszych warunków zachowania 
bezpieczeństwa przez użytkowników bankowości 
internetowej, jest ochrona środków dostępu do 
niej, czyli loginów i haseł. Zdecydowana większość 
prób kradzieży pieniędzy z rachunków interne-
towych, polega na pozyskaniu loginów i haseł od 
ich właścicieli. Przestrzeganie reguł ochrony tych 
środków dostępu, musi być podstawową zasadą 
użytkowania systemów bankowości internetowej. 
Przypominamy o nich, prezentujemy je i propagu-
jemy, by każdy klient banku miał do nich dostęp 
i w każdej chwili mógł z nich korzystać. Należy 
jednak pamiętać, że ochrona loginu i haseł doty-
czy nie tylko internetu, co szeroko prezentujemy 
obok, ale również zupełnie codziennych realiów. 
Należy pamiętać, że:

1.  Każdy użytkownik, powinien korzystać z in-
dywidualnych loginu i hasła (współposiada-
cze rachunku nie powinni korzystać z tego 
samego loginu i hasła, ale indywidualnych 
dla każdego z nich).

2. Osoby, upoważnione przez właściciela ra-
chunku, o ile mają mieć dostęp do rachun-
ku przez internet, muszą posiadać własne 
loginy i hasła (nie powinny korzystać z logi-
nu i hasła właściciela rachunku; z tego loginu 
może korzystać tylko on).

3. Nie można udostępniać loginu, haseł, czy 
jednorazowych kodów autoryzacji osobom 
postronnym (rodzinie, znajomym, współpra-
cownikom), nawet w celu autoryzacji poje-
dynczej operacji.

Bezpieczeństwo bankowości internetowej
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logowania do serwisu bankowości interneto-
wej.

  Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie 
haseł i nazw użytkownika w formularzach. 

  Pamiętaj, bank nigdy nie będzie wymagał od 
Ciebie podania kodu jednorazowego pod-
czas logowania do bankowości internetowej 
lub bezpośrednio po zalogowaniu się do niej.

3. Zasady bezpiecznego korzystania z usługi 
Internet Banking

  Zawsze przed potwierdzeniem wykonania 
transakcji kodem autoryzacyjnym, spraw-
dzaj zgodność numeru rachunku odbiorcy 
oraz kwotę. Upewnij się, czy powyższe dane 
nie uległy podmianie.

  Jeżeli do autoryzacji transakcji wykorzystu-
jesz kody SMS, zawsze przed wprowadze-
niem kodu autoryzacyjnego, uważnie prze-

czytaj treść otrzymanego SMSa i upewnij 
się, że dotyczy on właściwej, zleconej 

przez Ciebie operacji. W przypad-
ku stwierdzenia niezgodności 

nie wprowadzaj kodu jednora-
zowego i niezwłocznie skon-
taktuj się z Bankiem.

  Pamiętaj, że hasła 
jednorazowe służą wyłącznie 
do potwierdzenia realizacji 

dyspozycji. Nigdy nie przeka-
zuj hasła w innych celach.
  Systematycznie sprawdzaj 

historię operacji wykonanych z Two-
jego rachunku – jeżeli zauważysz nie-

zgodność, niezwłocznie zgłoś ją do Banku.
  Zawsze, kończąc pracę, korzystaj z polecenia 

[Wyloguj].
  Uważnie czytaj komunikaty Banku dotyczące 

bezpieczeństwa.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa
  Do pracy w bankowości elektronicznej, wy-

bieraj tylko zaufane urządzenia dostępowe, 
posiadające legalne oprogramowanie oraz 
program antywirusowy.

  Ograniczaj logowanie do bankowości inter-
netowej z obcych komputerów, tabletów i te-
lefonów; jeżeli jest to możliwe, nie korzystaj 
z takich urządzeń.

  Regularnie (zgodnie z zaleceniami producen-
tów) aktualizuj posiadane oprogramowanie: 
system operacyjny, przeglądarkę interneto-
wą i oprogramowanie antywirusowe.

  Regularnie skanuj zawartość dysków swoje-
go urządzenia.

  Nie otwieraj podejrzanych maili oraz załącz-
ników. Fałszywe wiadomości e-mail są jedną 
z najczęściej wykorzystywanych metod infe-
kowania komputerów użytkowników złośli-
wym oprogramowaniem.

2. Zasady bezpiecznego logo-
wania

  Do bankowości inter-
netowej loguj się wy-
łącznie ze strony www.
bschodziez.pl lub wpi-
sując adres online.
bschodziez.pl w linii ad-
resowej przeglądarki.

  Nigdy nie używaj do lo-
gowania adresu lub linku 
otrzymanego w wiadomości 
e-mail lub wskazanego przez wy-
szukiwarkę.

  Przed zalogowaniem zawsze sprawdzaj czy 
strona bankowości internetowej zabezpie-
czona jest certyfi katem bezpieczeństwa 
a połączenie jest szyfrowane (adres strony 
rozpoczyna się od https:// oraz w obrębie 
okna przeglądarki widoczna jest ikona za-
mkniętej kłódki).

  Sprawdzaj poprawność certyfi katu bezpie-
czeństwa. W tym celu dwukrotnie kliknij na 
ikonę zamkniętej kłódki i sprawdź czy wy-
świetlany certyfi kat jest ważny i czy został 
wydany dla Banku Spółdzielczego w Cho-
dzieży oraz zweryfi kowany/wydany przez fi r-
mę Unizeto Technologies S.A.

  Chroń swoje dane do logowania (Identyfi ka-
tor, hasło). Nigdy nie udostępniaj danych do 

PAMIĘTAJ 
Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub jakieś 
podejrzenia dotyczące bezpieczeństwa 
korzystania z Internet Bankingu nie-
zwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

Bardziej szczegółowe informacje na te-
mat bezpieczeństwa bankowości interne-
towej, znajdziesz w zakładce „Bezpieczeń-
stwo” na stronie naszego Banku, a także 
na stronie www Związku Banków Polskich

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



Jeszcze nie tak 
dawno, bankomat 
kojarzył się z urzą-

dzeniem, które słu-
ży wyłącznie do wypłaty 

gotówki i właściwie na tym 
koniec. Nadal większość tych 

urządzeń pełni tylko taką rolę, 
ale coraz częściej dostępne są i takie, 

które mogą być wykorzystane do wielu 
innych celów. 

Mistrz Domowych Finansów wie, że Bank Spół-
dzielczy w Chodzieży stawia na udostępnienie 
swoim klientom takich urządzeń, które będą da-
wały, prócz wypłaty gotówki, jeszcze wiele innych 
możliwości. Takie nowoczesne urządzenie, funk-
cjonuje już od dwóch lat w Chodzieży, w Filii Ban-
ku na chodzieskim rynku. W całodobowej strefi e 
obsługi, klienci mogą nie tylko wypłacać gotówkę, 
ale również dokonywać wpłat na swoje rachunki 
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, realizować 
smart wypłaty, za pomocą telefonów komórko-
wych, a nawet kupić lub sprzedać euro. A do tego, 
do dokonywania wpłat czy wypłat, klienci Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży nie potrzebują na-
wet karty, bowiem urządzenie wyposażone jest 
w system biometrycznej autoryzacji, który po-
zwala identyfi kować klienta, poprzez przyłożenie 

dłoni do specjalnego czytnika. Jest to niezawodny 
i bezpieczny sposób autoryzacji transakcji, który 
zabezpiecza przed ryzykiem, związanym z utratą 
karty, czy jej zniszczeniem. Oczywiście, transakcje 
przy pomocy kart są również realizowane, podob-
nie jak w każdym innym bankomacie.

A dziś, Mistrz ma dla wszystkich czytelników 
Spółdzielczej Gazetki Bankowej, wspaniałą nowinę 
– na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, Bank 
Spółdzielczy w Chodzieży, udostępni klientom ko-
lejne takie urządzenie. W Oddziale w Budzyniu, po-
wstaje bowiem całodobowa strefa obsługi, w któ-
rej zamontowany zostanie taki sam bankomat, jak 
funkcjonujący w chodzieskiej fi lii. Udostępnione 
w nim będą wszystkie funkcje, o których Mistrz 
już wspominał i dzięki temu klienci Banku, będą 
mieli do dyspozycji już dwa tego typu najnowocze-
śniejsze urządzenia. Poprawi się również komfort 
korzystania z bankomatu w Oddziale w Budzyniu, 
bowiem wewnętrzna strefa całodobowej obsługi, 
zapewni nie tylko osłonę przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, ale również pozwoli 
na realizacje operacji w bardziej dyskretny i bez-
pieczny sposób.

Mistrz jest przekonany, że to niezwykle przyja-
zne urządzenie, będzie dobrze służyło klientom 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży, podobnie jak 
to ma miejsce w chodzieskiej fi lii, gdzie taki banko-
mat wrósł już w krajobraz fi lii i całego rynku.

Mistrz Domowych Finansów i bankomaty

dzeniem, które słu-
ży wyłącznie do wypłaty 

gotówki i właściwie na tym 
koniec. Nadal większość tych 

urządzeń pełni tylko taką rolę, 
ale coraz częściej dostępne są i takie, 

które mogą być wykorzystane do wielu 
innych celów. 

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

BEZPIECZNIE

większe bezpieczeństwo Twoich pieniędzy

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

Nie musisz posiadać karty 
płatniczej i pamiętać PIN, 
by korzystać z usług 
�nansowych banku w 
bankomacie.

WYGODNIE
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Wiele nagród, wiele radości dla Naszych Klientów.
Korzystanie z usług Banku Spółdzielczego w Chodzieży, wiąże się również z miłymi akcentami, które 

towarzyszą zarówno oszczędzaniu, jak i korzystaniu z kredytów. Do promocyjnych losowań nagród dla 
oszczędzających na Lokacie SGB, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, dołączyły nagrody, 
związane z kredytem uniwersalnym, którego kolejne edycje wzbogaciły się również o loterię z nagroda-
mi. Miniony rok obfitował w nagrody i jesteśmy przekonani, że były to miłe akcenty współpracy Naszych 
Klientów z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy 
szczęścia w kolejnych edycjach.

Nagroda I stopnia w loterii Lokata SGB „Wiosna 2017” 
skuter Romet dla Klienta Oddziału w Kaczorach. 

Nagroda II stopnia w loterii „Kredyt świąteczny 2017” 
toster dla Klienta Oddziału w Budzyniu.

Nagroda I stopnia w loterii „Kredyt świąteczny 2017” 
konsola SONY PlayStation 4 dla Klienta Oddziału w Kaczorach.

Nagroda II stopnia w loterii „Kredyt świąteczny 2017” 
czajnik dla Klienta Oddziału w Chodzieży.

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



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. K. Jankowskiego 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

- 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.

LOKATA UNIWERSALNA

Wiosna Lato
goraca letn

ia moc
juz od po

czatku wiosny
goraca letn

ia moc
juz od po

czatku wiosny
goraca letn

ia moc
juz od po

czatku wiosny

Wiosna Lato
goraca letn

ia moc
juz od po

czatku wiosny
goraca letn

ia moc
juz od po

czatku wiosny
goraca letn

ia moc
juz od po

czatku wiosny

KREDYT UNIWERSALNY

- nawet do 100.000 zł

- okres kredytowania do 36 miesięcy

- spłata w równych ratach

- stałe oprocentowanie

- niższa prowizja dla posiadaczy 

 Karty Dużej Rodziny

 RRSO: 14,71%
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