Spółdzielcza Gazetka Bankowa
Zapraszamy na dożynki
Dożynki powiatowe tuż, tuż. Już 1 września spotykamy się w Podstolicach, by podziękować rolnikom za ich ciężką pracę i tegoroczne plony. W tym
wydarzeniu, jak co roku, nie może zabraknąć Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego
stoiska na dożynkach, na którym, jak zwykle nie
zabraknie informacji o ofercie naszego banku,
a także innych atrakcji – będzie wśród nich również, orzeźwiający lodowy poczęstunek.
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NA LODOWY POCZĘSTUNEK ZAPRASZA
Bank Spółdzielczy w Chodzieży!

Wnioski o świadczenia „Rodzina 500+”
i „Dobry start 300+” przez internet banking
PLUS
RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Szybko, sprawnie i bez wychodzenia z domu –
wnioski o świadczenia „Rodzina 500+” i „Dobry
start 300+”, tak właśnie można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.
Jednocześnie warto pamiętać, że w ofercie naszego banku jest doskonały sposób na zaoszczędzenie części tych środków, z myślą o przyszłości naszych dzieci – rachunek systematycznego
oszczędzania „Grosz do grosza”. Nawet niewielkie
kwoty, odkładane systematycznie, pozwalają na
zgromadzenie oszczędności, które mogą posłużyć finansowaniu przyszłych wydatków, związanych np. z edukacją, czy ważnymi wydarzeniami

„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.

w życiu naszych pociech. Więcej informacji w naszych placówkach w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu oraz na stronie internetowej.

FAJNY kredyt w Banku Spółdzielczym w Chodzieży
Planujesz zakup nowego samochodu, remont
mieszkania, a może spotkał Cię niespodziewany
wydatek? Mamy dla Ciebie FAJNY kredyt w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, który pomoże Ci
w realizacji celów i zamierzeń.

nawet do 100.000 zł,
okres kredytowania
do 36 miesięcy,

KREDYT

spłata w równych ratach,
stałe oprocentowanie,
niższa prowizja dla
posiadaczy Karty Dużej
Rodziny,
Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania 14,71 %.

Nowa ziemia, nowe horyzonty
Kredyt inwestycyjny „Nowa ziemia” już od kilku
lat znajduje się w ofercie Banku Spółdzielczego
w Chodzieży i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, którzy chcą zakupić
użytki rolne w celu utworzenia, powiększenia gospodarstwa rolnego lub spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na zakup
użytków rolnych.

a także ma możliwość sfinansowania innych celów
związanych z działalnością rolniczą np. zakup nieużytków rolnych, zabudowań, modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń – w wysokości
nie przekraczającej 20 % nakładów poniesionych
na cel zakupu użytków rolnych/spłatę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na zakup użytków
rolnych, zaciągniętego w innym banku.

Korzystając z kredytu inwestycyjnego „Nowa ziemia”, Klient może skorzystać z atrakcyjnych warunków kredytowania, takich jak:
¢¢ maksymalny okres kredytowania do 15 lat
(180 miesięcy),
¢¢ karencja w spłacie kapitału kredytu do 24
miesięcy,
¢¢ niższe oprocentowanie dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR w Banku Spółdzielczym w Chodzieży,

Przelewy natychmiastowe – 24/7
Miło nam poinformować, że od 2 lipca Bank
Spółdzielczy w Chodzieży wydłużył dostępność
płatności natychmiastowych – Express Elixir dla
klientów do 24 h przez 7 dni w tygodniu.

Przelew ten pozwala na bezpieczny transfer pieniędzy między rachunkami w różnych bankach

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA

w ciągu kilku sekund. Dzięki tej usłudze wszystkie
należności dotrą do odbiorcy na czas.
Wystarczy zalogować się do konta poprzez system bankowości elektronicznej lub aplikację mobilną Banku i dokonać płatności. Z usług płatności
natychmiastowych Express Elixir mogą korzystać
zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni. Jedynym ogranicznikiem jest limit kwot
pojedynczej transakcji, który wynosi: dla klientów
indywidualnych 5.000 zł, a dla klientów instytucjonalnych 20.000 zł.

VI Turniej Siatkówki i Minisiatkówki o Puchar
Banku Spółdzielczego w Chodzieży za nami!
Tradycyjnie w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Paderewskiego w Chodzieży,
w sobotę 6 kwietnia odbył się VI Turniej Siatkówki i Minisiatkówki o Puchar Banku Spółdzielczego
w Chodzieży.
W turnieju wzięła udział grupa młodych siatkarek i siatkarzy z Chodzieży, Margonina, Trzcianki
i Osieka, którzy rywalizowali w kategorii „Szóstek”

– sześć zespołów i „Single” – 19 zawodników. Emocje podczas turnieju były ogromne. Nie zabrakło
napięcia i dobrej gry.
Puchary i nagrody wręczył zwycięzcom Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży Pan
Dariusz Bugajski.
Zwycięzcom gratulujemy!

Bank Spółdzielczy w Chodzieży
na 36. Międzynarodowym Biegu Grzymalitów
Bieg Grzymalitów od wielu lat jest największą
biegową imprezą w powiecie chodzieskim, która
na stałe wpisała się w kalendarz imprez wspieranych przez nasz bank. W tym roku bieg odbył się
18 maja i miał na celu propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Dorośli rywalizowali w biegu głównym na dystansie

5,1 km wokół Jeziora Miejskiego, a dzieci w wieku
przedszkolnym mogły spróbować swych sił w Mini
Biegu na dystansie 500 m. Emocji podczas biegu
nie brakowało.
Cieszymy się, że możemy wspierać przedsięwzięcia wpływające na rozwój fizyczny lokalnej
społeczności.

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

Bank Spółdzielczy w Chodzieży na Powiatowej Wystawie
Koni Hodowlanych w Zacharzynie
W dniu 30 czerwca w Zacharzynie odbyła się XIV
Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych, której organizatorem było Powiatowe Koło Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Chodzieży.
Wydarzenie to przyciągnęło pasjonatów koni
z całego powiatu chodzieskiego. Podczas wystawy można było podziwiać konie oraz bryczki, które zachwycały swym pięknem.
W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Banku
Spółdzielczego w Chodzieży, który prezentował
swoją ofertę oraz wręczał drobne upominki odwiedzającym nasze mobilne stoisko bankowe.

Oszczędzaj latem w Loterii Lokata SGB z nagrodami
Ciesz się letnim odpoczynkiem i patrz jak Twoje pieniądze pracują! Wystarczy zdeponować minimum 500 zł na lokacie 3- lub 6- miesięcznej
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży do 27 września 2019 r., aby mieć szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, w tym samochodu osobowego Škoda Scala Ambition. Każda wielokrotność tej kwoty
zwiększa szansę na nagrody i pomnaża zysk.
Wśród klientów oszczędzających na tej lokacie,
w każdym z naszych oddziałów, rozlosowana zostanie nagroda w postaci wyciskarki Philips Viva
Collection.

Zapraszamy do naszych placówek w Chodzieży,
Budzyniu, Kaczorach, Margoninie, Szamocinie i Ujściu, by skorzystać z lokaty SGB.
w Loterii Lokata SGB
z nagrodami
Załóż Lokatę SGB
na min. 500 zł
i sięgaj po
atrakcyjne
nagrody!

Nagrody z loterii promocyjnej „Lokata SGB (Lato 2018)” rozdane!
Kolejne nagrody z loterii promocyjnej „Lokata
SGB” trafiły do zwycięzców. 24 kwietnia odbyło się
losowanie nagród I i II stopnia loterii promocyjnej
„Lokata SGB (Lato 2018)”.
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W letniej edycji w każdym naszym oddziale jeden z deponentów otrzymał głośnik mobilny
JBL Flip4. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych edycjach lokat SGB.

Nasz bank na 24. Chodzieskich Targach Gospodarczych
„Promocje 2019”, „Biznes Dzieciom”
Miło nam było, kolejny raz patronować Chodzieskim Targom Gospodarczym „Promocje 2019”,
których 24 edycja, pod hasłem „Biznes Dzieciom”
odbyła się w dniu 1 czerwca.
Jak co roku, targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców lokalnej społeczności. Były też okazją do rozmów i prezentacji produktów oferowanych przez nasz bank. Ponadto,
na odwiedzających nasze stoisko czekały drobne
gadżety bankowe oraz cukierki, które były rozda-

wane szczególnie najmłodszym z okazji ich święta.
Nie sposób nie wspomnieć o tradycyjnej loterii
targowej, w której nagrodą główną był 4 dniowy
pobyt z wyżywieniem dla 2 osób w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Lubicz w Ustce. Nagrodę
wręczył Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Chodzieży Pan Dariusz Bugajski.
Sukcesem zakończył się udział naszej bankowej
drużyny w Turnieju Firm, w którym zajęliśmy III
miejsce.

FAJNE
KONTO

Dla osób aktywnie
korzystających
z bankowości
elektronicznej
i karty płatniczej:

O zł

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

FAJNA lokata w Banku Spółdzielczym w Chodzieży
Wystarczy 500 zł, aby założyć FAJNĄ lokatę w Banku Spółdzielczym w Chodzieży. Lokata
umożliwia zdeponowanie środków na 12 miesięcy

z możliwością odnowienia na kolejne okresy, dzięki
czemu oszczędności mogą procentować tak długo
jak będzie to potrzebne.

Nowy bankomat w oddziale Margonin już działa!
Miło nam poinformować, iż od
9 lipca w naszym
oddziale w Margoninie działa nowy
bankomat wyposażony w system biometrycznej autoryzacji.
W nowym bankomacie Klienci mogą nie tylko wypłacać pieniądze, ale także dokonywać wpłaty na
swój rachunek w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, realizować Smart wypłaty za pomocą telefonu
komórkowego, a nawet kupić lub sprzedać euro.
Takie nowoczesne urządzenia działają już w Chodzieży - filia na ulicy Rynek 19 oraz w naszym oddziale w Budzyniu.
Aby skorzystać z bankomatu Klienci nie muszą
mieć przy sobie karty. Wystarczy przyłożyć dłoń
do specjalnego czytnika, wprowadzić identyfikator
biometryczny i można korzystać z urządzenia.
Jesteśmy przekonani, że nowy bankomat przypadnie Państwu do gustu i spotka się z Państwa
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zainteresowaniem. Zapraszamy do korzystania
z naszych bankomatów z funkcją biometrii.

Działamy na rzecz lokalnej społeczności
Było nam bardzo miło, że Bank Spółdzielczy
w Chodzieży został zaproszony do wsparcia kolejnego przedsięwzięcia dla naszego regionu, czyli
stworzenia szlaku literacko – turystycznego śladami pisarza Tadeusza Siejaka, który jest związany
z życiem, pracą, a przede wszystkim twórczością
pisarza. Szlak liczy 11 km i wiedzie przez najbardziej malownicze zakątki Chodzieży.
W ramach trasy powstało 6 tablic, na których
znajdują się cytaty z wybranej książki Tadeusza
Siejaka, opis dlaczego właśnie to miejsce było

szczególnie ważne w jego twórczości oraz zdjęcie ze zbiorów prywatnych pisarza. Na tablicy jest
również umieszczona mapa szlaku wraz z kodem
QR odsyłającym do podstrony dedykowanej pisarzowi, z możliwością pobrania mapy i śladu interaktywnego szlaku.
Jesteśmy przekonani, że stworzenie szlaku literacko – turystycznego przyczyni się do poszerzenia wiedzy o pisarzu oraz większej aktywności fizycznej mieszkańców regionu.

Najmłodsi oszczędzają z sukcesami
Systematyczne oszczędzanie w konkursie „SKO
w SGB” po raz kolejny procentuje.
W Poznaniu, w siedzibie SGB – Banku S.A. podsumowano całoroczny program SKO. Wśród laureatów znalazły się 4 szkoły, które przystąpiły do
konkursu „SKO w SGB” w roku szkolnym 2018/2019
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Nagrody otrzymały:
¢¢ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Strzelcach,
¢¢ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Margoninie,
¢¢ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach,
¢¢ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżewie.
Szkoły otrzymały bon upominkowy, plecaki
z przeznaczeniem dla najsystematyczniej oszczędzających uczniów oraz bony dla opiekunów SKO.
Wszystkie szkoły były bardzo kreatywne - propa-

gowały oszczędzanie poprzez różnego typu działania, takie jak: konkursy o oszczędzaniu, prezentacje multimedialne, apele i wystawy. Pomysłów
nie brakowało. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnej
edycji konkursu „SKO w SGB”, który rusza już we
wrześniu.

www.skosgb.pl

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

PLAN LEKCJI
godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Oddział w Chodzieży
ul. Składowa 1
tel. 67 28 10 600

Oddział w Margoninie
ul. K. Jankowskiego 25
tel. 67 28 35 100

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

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 Chodzieży
ul. Rynek 19
tel. 67 28 10 605

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

www.bschodziez.pl
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Punkt Kasowy Wyszyny
Wyszyny 23
tel. 67 28 43 617

