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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!



Poznajmy 
       się bliżej

-  za założenie konta
-  za prowadzenie rachunku
-  za rachunek oszczędnościowy
-  za wydanie karty debetowej 
-  za przelewy w bankowości 
 elektronicznej

FAJNE
KONTO

Ozł

Dla osób aktywnie korzystających
z bankowości elektronicznej
i karty płatniczej:

www.bschodziez.pl

Zapraszamy do naszych placówek
w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach,
Margoninie, Szamocinie i Ujściu.

FAJNE KONTO



Oszczędzać każdy może; trochę lepiej... albo najlepiej. Mistrz Domowych Finansów jest tego 
pewien, że naprawdę nikomu nie zaszkodzi, jeśli postara się nieco oszczędzić, mając na uwadze 
swoje przyszłe wydatki, które przekraczają bieżące możliwości finansowe. Warto takie sytuacje 
przewidzieć i mając je na uwadze, przygotować się na ich nadejście. Warto też odpowiednio dopa-
sować sposób oszczędzania do okresu, jaki pozostaje do momentu, kiedy planowany wydatek ma 
nastąpić. Dla różnych sytuacji, mogą być wskazane różne sposoby i różne częstotliwości oszczę-
dzania. Mistrz radzi, by dobrać, odpowiedni do sytuacji, produkt bankowy, czyli rodzaj rachunku 
czy lokaty, z których najlepiej będzie w konkretnej sytuacji skorzystać. Nie ma bowiem wątpliwo-
ści, że oszczędzaniu najlepiej służą rachunki i lokaty bankowe, które nie wiążą się z ponoszeniem 
ryzyka, jakie może towarzyszyć np. inwestowaniu w akcje, czy inne instrumenty finansowe, noto-
wane na giełdzie.

Mistrz Domowych Finansów jest przekonany, że Bank Spółdzielczy w Chodzieży, proponuje 
swoim klientom i lokaty, i rachunki, które świetnie pasują do oszczędzania na najprzeróżniejsze 
okoliczności, jakie mogą się przydarzyć oszczędzającym.

Dla osób, które mają w planie większy wydatek, nadchodzący w niezbyt odległym terminie, 
ale niełatwym do precyzyjnego przewidzenia, odkładane środki warto gromadzić na rachunku 
oszczędnościowym. Jest on prowadzony bezterminowo, a wpłaty mogą być dokonywane w do-
wolnych momentach i kwotach. W razie konieczności wypłaty oszczędzonych środków, można 
dokonać w dowolnym terminie, w części lub w całości, a rachunek nie zostaje zamknięty i nadal 
może służyć do oszczędzania w przyszłości.

Jeśli, natomiast, ktoś woli jednorazowo odłożyć większą kwotę, która będzie potrzebna za ja-
kiś, określony czas, to lokata terminowa będzie najodpowiedniejszym rozwiązaniem. A w Banku 
Spółdzielczym w Chodzieży, można na takiej lokacie nie tylko oszczędzać, ale również wygrywać 
atrakcyjne nagrody, czego przykładem jest Lokata promocyjna SGB, której kolejne edycje są ofe-
rowane klientom cztery razy do roku.

Jest również coś, co świetnie posłuży „oszczędnościowym długodystansowcom”. To lokata 
„Grosz do Grosza”, na której można systematycznie odkładać nawet przez 10 lat. Można odkła-
dać nawet niewielkie kwoty, a jeśli jest możliwość, to dopłacać więcej, po to by na wydatek, za-
planowany z wyprzedzeniem odpowiednio się przygotować i zapewnić sobie komfort finansowy 
w przyszłości.

To, oczywiście, tylko przykłady możliwości oszczędzania, jakie w Banku Spółdzielczym w Cho-
dzieży czekają na klientów. Mistrz Domowych Finansów jest pewien, że każdy znajdzie w jego 
ofercie najlepszy dla siebie pomysł na oszczędzanie.

Mistrz Domowych 
Finansów i pomysł na 

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



Bank Spółdzielczy w Chodzieży dołączył do programu Bakcyl!

Nasz Bank na Powiatowych Prezentacjach Edukacyjnych w 
Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Chodzieży 
dołączyli do grona wolontariuszy programu Bak-
cyl i są przygotowani do prowadzenia lekcji wśród   
uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodsta-
wowych. 

Program ten ma służyć edukacji finansowej mło-
dzieży, poszerzaniu wiedzy nt. usług finansowych, 
tak aby ułatwić im w przyszłości świadomy start 
w dorosłe życie. 

07.02 i 08.02.2019r. 
odbyły się po raz kolej-
ny Powiatowe Prezenta-
cje Edukacyjne. Młodzież 
odwiedzająca nasze sto-
isko mogła dowiedzieć 
się o działaniach jakie po-
dejmuje Bank w ramach 
patronatu nad klasami 
ekonomicznymi. Dzięki 
stałej współpracy Banku 
ze szkołą, możemy dzielić 
się naszą wiedzą z zakre-
su bankowości, a  ucznio-
wie mają możliwość odby-
cia stażu w naszym Banku. 
Podczas stażu młodzież 
pogłębia zdobytą podczas 
lekcji wiedzę, a przede 
wszystkim pozyskuje do-
świadczenie, aby w przy-
szłości móc bardziej świa-
domie wybrać zawód.

Odwiedzającym nasze 
stoisko, pracownicy Ban-
ku udzielali informacji nt. 
oferty Banku, a także roz-
dawali drobne upominki 
bankowe.

Cieszymy się, że możemy dzielić się swoją wie-
dzą i przekazywać ją młodemu pokoleniu.

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



Nagrody z loterii promocyjnej   
„Lokata SGB (Wiosna 2018)” wręczone!

Kolejne nagrody trafiły do laureatów promo-
cji „Lokaty SGB”.Tym razem do wygrania w każ-
dym Oddziane naszego Banku był Multicooker 
Philips. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edy-
cjach loterii promocyjnej „Lokaty SGB”. 

A od 1 kwietnia 2019r r. ruszyła nowa edycja 
tej promocji – WIOSNA 2019, w której do wygra-
nia, w każdym naszym Oddziale, są eleganckie 
walizki Wittchen. Zapraszamy do skorzystania 
z loterii promocyjnej. Może tym razem szczęście 
dopisze Tobie?!

FAJNA
L O K A T A

łatwy sposób oszczędzania,

niewielka kwota potrzebna do 
otwarcia lokaty – już od 500 zł,

dobry sposób na dodatkowy dochód,
stałe oprocentowanie,

lokata 12 miesięczna z możliwością 
odnowienia na kolejne okresy.

nawet do 100.000 zł,

okres kredytowania do 36 miesięcy,

spłata w równych ratach,

stałe oprocentowanie,

niższa prowizja dla posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny,

Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania 14,71 %.

K R E D Y T

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



Mastercard – karta ładna i praktyczna

Dziękujemy, gratulujemy i życzymy wielu sukcesów

Wygrana drużyny SIEKIERA Szamocin!

Ładne i praktyczne karty Mastercard, w Banku 
Spółdzielczym w Chodzieży objęte zostały kolejną 
atrakcyjną promocją.

Zamów kartę debetową lub kredytową Master-
card, dokonaj co najmniej jednej transakcji bezgo-
tówkowej na kwotę minimum 150 zł i odbierz upo-
minek:

 ¢  karta debetowa Mastercard do rachunku klien-
ta indywidualnego – nagroda w postaci para-
sola przeciwdeszczowego,

 ¢  karta kredytowa Mastercard  – nagroda w po-
staci zegarka am:pm.

Aby otrzymać upominek należy:
 •  udać się do naszej placówki w Chodzieży, Bu-

dzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie lub 
Ujściu,

 •  od 11 marca 2019 do 30 kwietnia 2019r. za-
wrzeć umowę o wydanie karty debetowej Ma-
stercard do istniejącego rachunku osobistego 
(który dotychczas nie posiadał karty), zawrzeć  

umowę o prowadzenie ROR  i wydanie karty de-
betowej Mastercard lub zawrzeć umowę o przy-
znanie limitu kredytowego i wydanie karty kre-
dytowej Mastercard,

 •  dokonać ww. kartą do dnia 15 maja 2019r. płat-
ności bezgotówkowych  na łączną kwotę mini-
mum 150 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 
10,85 % (dotyczy karty kredytowej).

Nasz Bank wspiera młodych sportowców i cieszy się ich sukcesami. Było 
nam więc bardzo miło, uczestniczyć w jubileuszu 10-lecia Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Delfinek Chodzież, który miał miejsce 12 stycznia 2019 
r. Uczestniczący w tej niecodziennej uroczystości Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży Dariusz Bugajski, z satysfakcją i wzruszeniem 
odebrał podziękowania za wspieranie Klubu przez Bank oraz gratulował 
wspaniałych osiągnięć i życzył sukcesów w kolejnych latach.

02.03.2019r. w Szamocinie odbył się finałowy mecz Pilskiej Amatorskiej Ligi Hokejowej. Zwycięzcą zo-
stała drużyna SIEKIERA Szamocin, która pokonała Lodołamaczy Wałcz po serii rzutów karnych. Jest nam 
niezmiernie miło, że drużyna którą wspieramy odnosi sukcesy. Gratulujemy!

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



BIZNES NA START

Bank otwarty dla dużej rodziny

Platforma walutowa w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

Rachunek Biznes Debiut i Agro Debiut, to ideal-
na propozycja dla firm, przedsiębiorstw i rolników.

Otwierając takie rachunki, w okresie pierwszych 
12 miesięcy od dnia założenia rachunku, będziecie 
Państwo mogli skorzystać z promocji, w ramach 
której proponujemy:

 ¢  0zł za prowadzenie rachunku
 ¢  0zł za wydanie pierwszej karty do rachunku
 ¢  0zł 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 kontynuuje pro-
mocję dla rodzin posiadających Kartę Dużej Ro-
dziny. Dzięki Karcie obniżona zostaje prowizja od 
udzielanych kredytów gotówkowych, kredytów 
odnawialnych w ROR, kredytów mieszkaniowych 
i pożyczek hipotecznych. Dla posiadaczy kont oso-
bistych w naszym Banku, dodatkowa promocja – 
niższe oprocentowanie kredytów gotówkowych. 
Im więcej kont w rodzinie, tym więcej korzyści. 
Zachęcamy do skorzystania z promocji!

Nasz Bank oferuje klientom instytucjonalnym 
nowoczesną platformę walutową, która umożliwia 
dokonywanie transakcji wymiany walut przez in-
ternet. 

Po zalogowaniu na Platformę klient otrzymuje 
informacje o aktualnych kursach wymiany walut 
oraz ma możliwość wykonania transakcji wymiany 
po potwierdzonym kursie. System generuje także 
potwierdzenie wykonania transakcji.

Na Platformie Walutowej dostępne jest zawiera-
nie transakcji w PLN, EUR, USD, GBP. Kursy walut 
dostarczane są przez Thomson Reuters w oparciu 
o bieżące notowania rynkowe.

Zapraszamy do naszych placówek w Chodzieży, Bu-
dzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu.

Platforma wymiany walut dla klientów instytucjonalnych

RODZINY
BANK 

OTWARTY DLA DUŻEJ 

BIZNES NA START
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, FIRM i ROLNIKÓW

Poznajmy się 
                 bliżej

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 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. K. Jankowskiego 25
tel. 67 28 35 100

Oddział w Szamocinie
ul. Plac Wolności 2
tel. 67 28 33 100

Filia w Chodzieży
ul. Rynek 19
tel. 67 28 10 605

Filia w Ujściu
ul. Czarnkowska 32
tel. 67 21 52 502

Punkt Kasowy w Chodzieży 
w Starostwie Powiatowym 
ul. Wiosny Ludów 1
tel. 67 21 04 091

Punkt Kasowy Wyszyny
Wyszyny 23
tel. 67 28 43 617

www.bschodziez.pl

Wystarczy polubić nasz profil, aby otrzymywać na bieżąco informację o no-
wych produktach bankowych, relacjach z imprez które współfinansujemy, 
a także niespodziankach  przygotowanych przez nasz Bank. Zachęcamy do 

polubienia naszego profilu na Facebooku!

www.facebook.com/BankSpoldzielczywChodzieży

Zmieniamy się dla 
Państwa! Już niebawem 
zmieni się wygląd na-
szej strony internetowej. 
Dzięki zastosowaniu no-
wej technologii podczas 
korzystania z telefonu 
czy tabletu, strona samo-
dzielnie dostosuje się do 
urządzeń, dzięki czemu 
korzystanie z niej będzie 
jeszcze wygodniejsze. 
Mamy nadzieję, że nowy 
wizerunek naszej strony 
przypadnie Państwu do 
gustu.

Jesteśmy na Facebooku

Nowa strona internetowa naszego Banku! 

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA


