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W dniu 24 czerwca w Amfiteatrze Miejskim 
w Chodzieży odbył się Jubileuszowy Festyn z oka-
zji 105-lecia działalności Banku. Podczas Festynu 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzie-
ży Pan Dariusz Bugajski wręczył nagrodę główną 
w edycji jubileuszowej promocyjnej Lokaty SGB, 
jaką był samochód osobowy Skoda Citigo Ambi-
tion.

Prócz wielu atrakcji dla dzieci, na festynie nie 
brakowało występów artystycznych, które przy-
gotowały dzieci i młodzież ze Szkół współpracują-
cych z Bankiem oraz Domów Kultury, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim młodym arty-
stom z Chodzieży, Budzynia, Kaczor, Margonina 
i Szamocina, a także ich nauczycielom i opieku-
nom.

Punktem kulminacyjnym jubileuszowego wie-
czoru, był wyjątkowy koncert zespołu „Wilki”, na 
którym zgromadzona publiczność śpiewała razem 
z zespołem jego największe przeboje.

Miło nam było również witać gości festynu na 
naszym stoisku bankowym, którego obsługa 
z przyjemnością informowała o usługach banko-
wych, częstowała słodyczami i obdarowywała od-
wiedzających bankowymi upominkami.

Zapraszamy do naszych placówek i do udziału 
w kolejnych edycjach promocyjnej Lokaty SGB.

z okazji Jubileuszu Banku Spółdzielczego  
w Chodzieży

Festyn rodzinny





Lato pełne nagród. Zysk i nagrody w loterii Lokata SGB

Rozstrzygnięcie konkursu „Dziś oszczędzam 
w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”

PayByNet – zakupy w sieci szybko, wygodnie i bezpiecznie

Oferujemy Państwu możliwość korzystnego ulo-
kowania oszczędności, wraz z szansą na wygraną 
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wystarczy zde-
ponować 500 zł na 3 lub 6 miesięcznej lokacie SGB, 
aby otrzymać szansę wygrania atrakcyjnych nagród, 

w tym samochodu osobowego Toyota C-HR. Każ-
de ulokowane 500 zł to kolejna szansa na wygraną. 
W każdym naszym Oddziale wśród klientów lokują-
cych oszczędności w tej edycji lokaty SGB, rozloso-
wany zostanie głośnik mobilny JBL Flip4.

Zapraszamy do Chodzieży, Budzynia, Kaczor, Mar-
gonina, Szamocina, Ujścia i Wyszyn, gdzie w placów-
kach Banku Spółdzielczego w Chodzieży znajdą Pań-
stwo więcej informacji na temat tej promocji.

Kolejna edycja konkursu „Dziś oszczędzam w SKO 
jutro w Banku Spółdzielczym” zakończona. W gro-
nie laureatów znalazły się cztery Szkoły, z którymi 
współpracuje Bank Spółdzielczy w Chodzieży.

W kategorii szkół, liczących powyżej 150 uczniów 
nagrodzone zostały:
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

w Strzelcach.
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mar-

goninie.

Wśród mniejszych szkół, liczących do 150 ucz-
niów nagrodzone zostały:
1. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

W nagrodę, szkoły oraz uczniowie otrzymali bony 
upominkowe na zakupy w księgarni, torby z prze-
znaczeniem dla najsystematyczniej oszczędzających 
uczniów oraz bony upominkowe dla opiekunów SKO.

Gratulujemy uczestnikom konkursu, uczniom, dy-
rektorom szkół i opiekunom nagrodzonych Szkol-
nych Kas Oszczędności i życzymy dalszych sukcesów 
w kolejnej edycji konkursu, w nowym roku szkolnym 
2018/2019.

Miło nam poinformować, że klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży, korzystający z Internet Bankingu, mogą 
szybko, bezpiecznie i wygodnie, przez 24 godziny na dobę, realizować płatności za zakupy w sklepach interne-
towych, które przyjmują płatności w ramach „PayByNet”. Płatności realizowane są bezpośrednio z rachunku, 
bez konieczności ręcznego wprowadzania danych transakcji.

PayByNet – to pierwsza w Polsce 
usługa szybkich płatności interne-
towych, umożliwiająca realizację 
przelewu bezpośrednio z rachun-
ku klienta na rachunek sklepu in-
ternetowego lub urzędu. To jedyna 
w Polsce taka usługa, w której bez-
pieczeństwo transakcji gwarantuje 
instytucja będąca częścią sektora 
bankowego.

Więcej informacji na temat usługi PayByNet - na stronie www.paybynet.pl
Wykaz sklepów, w których można dokonać płatności z PayByNet – www.paybynet.pl
Zapraszamy do zakupów w sieci z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży i „PayByNet”

Dziś
oszczędzam w SKO,
jutro w Banku Spółdzielczym!

Weź udział w konkursie!

www.skowsgb.pl

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze!



Sm@rt wypłata
w bankomacie
O szczegóły zapytaj w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

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

WYPŁATA GOTÓWKI
BEZ UŻYCIA KARTY

Z bankomatu ko-
rzystać potrafimy 

wszyscy. Mistrz Domo-
wych Finansów nie zna chy-

ba nikogo, kto choć raz nie wy-
płacał pieniędzy z bankomatu, 

a sam odkrywa wciąż nowe możli-
wości, jakie dają te urządzenia. Szczegól-

nie takie najnowocześniejsze, jakie moż-
na spotkać w placówkach Banku Spółdzielczego 
w Chodzieży, na chodzieskim Rynku czy w Oddzia-
le w Budzyniu. Mistrz jest przekonany, że napraw-
dę warto bliżej poznać możliwości tych urządzeń 
i wykorzystać je dla wygody korzystania z usług 
banku.

Tym razem, chciałby zainteresować klientów 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży Sm@rt Wypła-
tą. Każdy wie, jak skorzystać z bankomatu przy po-
mocy karty. Ale czy czasami nie zachodzi potrzeba 
wypłaty pieniędzy bez jej użycia? Są takie sytuacje, 
kiedy chcemy by ktoś, nie posiadający karty, mógł 
wypłacić pieniądze z naszego rachunku; np. kiedy 
jesteśmy w domu, a osoba, której pieniądze chcie-
libyśmy przekazać, akurat robi zakupy na mieście. 
Sm@rt Wypłata jest właśnie do tego przeznaczo-

na. Wystarczy, że osoba ta posiada  telefon, na 
który można wysłać sms-em kod autoryzacji wy-
płaty i już możemy, przez internet banking prze-
kazać dyspozycję wypłaty do bankomatu. Osoba, 
która otrzyma taki kod, bez potrzeby posiadania 
karty, może wypłacić wskazaną kwotę z bankoma-
tu. Warto pamiętać, że klienci Banku Spółdzielcze-
go w Chodzieży mają taką możliwość, bo potrzeba 
skorzystania z tej usługi może się pojawić w każdej 
chwili. 

Mistrz wie, że nie wszystkie bankomaty umożli-
wiają wykonywanie takich zleceń, ale Bank Spół-
dzielczy w Chodzieży posiada w swych placów-
kach na Rynku w Chodzieży oraz w Budzyniu, 
takie właśnie urządzenia i dzięki nim jego klienci 
mogą korzystać z wielu nowych możliwości. Prócz 
tego, można w nich dokonywać wpłat na swoje ra-
chunki, korzystać z możliwości biometrycznej au-
toryzacji transakcji, czy sprzedać lub kupić walutę 
Euro, bowiem te urządzenia, to również całodobo-
we kantory wymiany tej waluty.

Mistrz już odkrył bankomatowe nowości w Ban-
ku Spółdzielczym w Chodzieży, a teraz zachęca do 
ich odkrywania wszystkich czytelników Spółdziel-
czej Gazetki Bankowej.

Mistrz Domowych Finansów odkrywcą  
nowości bankomatowych

Sm@rt wypłata to wygodna forma wypłaty gotówki w bankomacie przy pomocy wygenerowanego 
w Internet Bankingu kodu bez konieczności użycia karty. Usługa dostępna w bankomatach: Filii Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży przy ul. Rynek 19 oraz Oddziału w Budzyniu. 

 ¢  Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki bez użycia karty, klientom posiadającym rachu-
nek z usługą bankowości elektronicznej

 ¢ Sm@rt wypłata uruchamiana jest w Internet Bankingu przez użytkownika systemu, który wska-
zuje kwotę, którą zamierza wypłacić oraz uzyskuje hasło do autoryzacji wypłaty 

 ¢ Klient wybiera w bankomacie na ekranie opcję Sm@rt wypłata, a następnie podaje uzyskane ha-
sło, którego ważność określona jest w odebranej informacji. Maksymalna kwota wypłaty 1.500 zł, 
czas ważności kodu Sm@rt wypłaty wynosi 2 godziny (po tym okresie jeżeli kod nie zostanie 
wykorzystany, traci ważność).

OPiS uSługi:

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



BIZNES
  NA START

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
FIRM i ROLNIKÓW

Nasz Bank na XXIII 
Targach Chodzieskich

BIZNES NA START

W dniu 9 czerwca odbyły się XXIII Chodzieskie 
Targi Gospodarcze „Promocje 2018”, którym pa-
tronował Bank Spółdzielczy w Chodzieży. 

Targi jak co roku cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców lokalnej społeczno-
ści i są doskonałą okazją do nawiązania kontak-
tów biznesowych. Nasz Bank prezentował swoją 
ofertę w zakresie kredytów, lokat, rachunków i in-
nych usług bankowych. Dla odwiedzających stoi-
sko bankowe przygotowano upominki reklamowe, 
a najmłodszym wręczano baloniki i cukierki.

Tradycyjnie, firmy prezentujące swoją ofer-
tę na targach konkurowały również o nagrody                    
i wyróżnienia, a nasza bankowa reprezentacja 
wzięła udział w Turnieju Firm „Bubble Soccer”.

Targom towarzyszyła również tradycyjna loteria, 
nagrodą główną był skuter, który wręczyła Dyrek-
tor Oddziału Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży poleca wszystkim 
przedsiębiorcom i rolnikom skorzystanie z oferty 
Biznes Debiut i Agro Debiut, przeznaczonej dla 
klientów otwierających rachunki bieżące w na-
szym Banku. 

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 autoryza-

cji dyspozycji.

Jesteśmy przekonani, że oferta ta wychodzi na-
przeciw potrzebom wszystkich z Państwa, prowa-
dzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze!



Bezpłatny terminal płatniczy w ramach 
programu Polska Bezgotówkowa 

- 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

Wiosna Lato
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%

Bank Spółdzielczy w Chodzieży we współpracy z First Data Polska S.A. i Fundacją Pol-
ska Bezgotówkowa oferuje bezpłatne terminale POS dla przedsiębiorców, w ramach 
Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą roz-
począć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.
Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 12 miesięcy 
przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów.

Dla uczestników Programu wspólnie z First Data  Polska S.A. przygotowana została 
specjalna oferta promocyjna na okres po zakończeniu finansowania przez fundację.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy wszystkich placówek naszego Banku. 
Z warunkami Programu można zapoznać się również na stronie  
www.polskabezgotowkowa.pl.

0zł
przez 12 
miesięcy
za terminal
płatniczy

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



Bank Spółdzielczy

NA LODOWY
POCZĘSTUNEK
ZAPRASZA

w Chodzieży!

DOBRY BANK DLA RODZINY

Wnioski  
„Dobry start”/300+ 
dostępne w Banku 

Spółdzielczym   
w Chodzieży

Zaproszenie na dożynki

Wniosek w ramach programu „Rodzina 500+”, 
klienci Banku Spółdzielczego w Chodzieży, mogą 
składać przez Internet Banking - wygodnie, szyb-
ko, bez żadnych kosztów i w nieskomplikowany 
sposób. Proponujemy też, by otrzymane środ-
ki, lub ich część, przeznaczyć na systematyczne 
oszczędzanie z myślą o przyszłości swoich dzieci. 
Idealnym środkiem do tego celu jest lokata syste-
matyczna „Grosz do grosza” w Banku Spółdziel-
czym w Chodzieży, dająca możliwość regularne-
go wpłacania nawet niewielkich kwot przez okres 
do 10 lat. Atrakcyjne oprocentowanie i elastyczne 
warunki, zapewniają racjonalność oszczędzania 
z myślą o przyszłości swojego dziecka.

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

W podobny sposób jak wnioski w ramach pro-
gramu „Rodzina 500+” Klienci Banku Spół-
dzielczego w Chodzieży mogą składać wnioski 
w ramach Programu „Dobry start”/300+ dla 
ucznia. Dzięki funkcjonalności systemu Inter-
net Banking, każdy klient korzystający z tej 
formy dostępu do swojego rachunku w Banku 
Spółdzielczym w Chodzieży, może złożyć taki 
wniosek przez Internet, bez żadnych opłat 
i kosztów.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży zaprasza na 
tegoroczne dożynki powiatowe, które odbędą 
się w dniu 8 września w Milczu. Podobnie jak 
w latach poprzednich zapraszamy na nasze 
bankowe stoisko oraz na lodowy poczęstunek 
dla wszystkich gości je odwiedzających.

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!

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze!



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

godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

PLAN
LEKCJ I
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