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Bankowy Menedżer
Roku 2014
Anna Kaczmarek,
Prezes Zarządu Piastowskiego Banku Spółdzielczego
w Janikowie
znalazła się wśród 10 osób nominowanych do tytułu Bankowy
Menedżer Roku 2014, przyznawanego przez „Gazetę Bankową”.
Dziennikarze „Gazety Bankowej” nominowali 5 prezesów
banków komercyjnych i 5 prezesów banków spółdzielczych.
Zwycięzcę w obu konkursach wyłonią sami bankowcy oraz jury
konkursu Najlepszy Bank. Konkurs Bankowy Menedżer Roku,
od kilkunastu lat towarzyszy najstarszemu konkursowi „Gazety
Bankowej” - Bank Roku.
Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu podczas dorocznej
gali „Gazety Bankowej”.

Medal Honorowy
dla Oddziału Trzemeszno
27 maja br. w Trzemesznie odbyła się
uroczysta Sesja Rady Miejskiej, zwołana z okazji 25. Rocznicy Odrodzenia
Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Obrady poprzedziła msza św. sprawowana w trzemeszeńskiej Bazylice.
Uroczystą sesję rozpoczął występ chóru „Kantata” oraz wystąpienie burmistrza Krzysztofa
Derezińskiego, który przypomniał dzieje gminy na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Podczas uroczystości przyznano „Medale Honorowe Gminy Trzemeszno”. Jednym
z wyróżnionych został Oddział Banku w Trze-

mesznie. W uzasadnieniu do uchwały
wały
Rady Miejskiej Trzemeszna z dn. 27 maja
aja
2015 roku czytamy: „(…) Przez ponad
nad
150 lat Trzemeszeński Bank, niezależnie
nie
od nazwy, lokalizacji, polityki na rynku
ku
finansowym kraju, podejmował zawsze
sze
działania na rzecz lokalnej społeczności
ci
będąc blisko mieszkańca Ziemi Trze-meszeńskiej. Był instytucją stabilną,
której każdy mógł zaufać i tak jest do
dziś, a trud pokoleń podjęty w 1865
roku przez małą grupkę nowoczesnych obywateli nie poszedł na marne (…)”
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Wspieramy sport
Pomagamy rozwijać
młode talenty
Kreowanie wzajemnych korzyści
z relacji i współpracy ze społecznościami lokalnymi jest bardzo
istotnym elementem działalności
Banku Piastowskiego.

Miło nam poinformować, że z dniem
4.05.2015 r. wprowadziliśmy do oferty
nową usługę: przekazy pieniężne
Western Union.
Western Union od ponad 160 lat oferuje możliwość prostego i szybkiego przesłania pieniędzy w blisko 515 000 placówkach agencyjnych
w ponad 200 krajach i terytoriach. W sieci
agentów SGB można zrealizować przekazy Western Union w walutach: PLN, USD, EUR i GBP.
Jak wysłać przekaz Western Union?

Jak wypłacić przekaz Western Union?
1. Udaj się do najbliższej placówki sieci
agentów SGB Banku.
2. Przedstaw ważny dokument tożsamości oraz przekaż szczegóły przekazu otrzymane od nadawcy (Numer Kontrolny Przekazu Pieniężnego
MTCN, spodziewaną kwotę i walutę
przekazu, kraj nadania, imię i nazwisko nadawcy).
3. Odbierz pieniądze i potwierdzenie
wypłaty przekazu.

1. Udaj się do najbliższej placówki sieci
agentów SGB Banku.
2. Wypełnij formularz „Wpłata” oraz zapoznaj się z „Regulaminem usługi
przekazu pieniężnego Western Union”.
3. Przedstaw ważny dokument tożsamości i opłać przekaz (wysyłaną kwotę
przekazu wraz z opłatą).
4. Odbierz potwierdzenie wysłania przekazu (z Numerem Kontrolnym Przekazu Pieniężnego MTCN).
5. Skontaktuj się z odbiorcą, poinformuj
go o szczegółach przekazu (Numerze
Kontrolnym Przekazu Pieniężnego
MTCN, wysłanej kwocie).

REKLAMA

Bank angażuje się w lokalne wydarzenia
sportowe, wspierając kluby sportowe, a także dofinansowując imprezy o charakterze
lokalnym, jak i ogólnopolskim.
W ostatnim czasie Zarząd Banku postanowił wspierać także młodych, zdolnych
sportowców niezrzeszonych. Jednym z nich
jest Łukasz Jurek - janikowianin, z pasją
sportowca we krwi.
Zainteresowania sportowe rozwijał w klubie Unia Janikowo w latach 1999-2009, następnie w Gople Kruszwica, a piłkarską karierę zakończył w Piaście Kołodziejewo.
Od 2010 roku jego ulubioną dyscypliną
jest lekkoatletyka, a specjalnością - biegi
średnio- i długodystansowe. Pierwsze znaczące osiągnięcie biegacza to 103. miejsce
w III Półmaratonie Poznańskim, w którym
bieg ukończyło blisko 2500 zawodników.

Nowość w ofercie

wielu
owi życzymy
Panu Łukasz
gnięcia
ią
os
i
towych
sukcesów spor
celów.
zamierzonych

Od tamtej pory Łukasz Jurek
może poszczycić się wieloma
sukcesami, m.in.:
3. miejsce w kategorii M30-39,
a 9. w klasyfikacji generalnej Biegu
Mostami Bydgoszczy o Puchar JM
Rektora UTP w 2012 roku,
12. miejsce w klasyfikacji OPEN
w I Janikowskiej Dyszce w 2014 roku,
7. miejsce w kategorii M20 w VII Biegu
Piastowskim w 2014 roku,
38. miejsce (na ponad 3700
uczestników) w 11. Maniackiej
Dziesiątce w Poznaniu w 2015 roku,
3. miejsce w klasyfikacji generalnej
w Sztafecie Maratońskiej XLPL EKIDEN
w Poznaniu w 2015 roku.
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Spotkanie w Orłowie
Piastowski Bank Spółdzielczy
w Janikowie, realizując podpisaną
12.11.2013 roku z Kujawsko-Pomorskim
Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o.
w Toruniu umowę o wsparcie finansowe
projektu pn. „Pożyczki JEREMIE dla firm
z województwa kujawsko-pomorskiego
w Piastowskim Banku Spółdzielczym
w Janikowie”, w dniu 15.04.2015 r.
zaprosił po raz kolejny przedsiębiorców
z województwa kujawsko-pomorskiego
do Villi Orłowo.

Miałeś wypadek?
Teraz szybciej dostaniesz
odszkodowanie
Od kwietnia br. poszkodowany
w wypadku otrzyma pieniądze
z odszkodowania nawet w kilka dni,
w dodatku od swojego ubezpieczyciela, nawet jeśli to nie on zawinił.
Wszystko to dzięki wprowadzeniu
w życie systemu bezpośredniej
likwidacji szkód (BLS).
stowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie
w ramach inicjatywy JEREMIE.
Trudno się dziwić, że tak korzystne warunki
wsparcia spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów banku. - Firmy wciąż jeszcze
mają trudności w dostępie do finansowania,
które jest niezbędne dla ich rozwoju. Pożyczka JEREMIE wychodzi naprzeciw ich potrzebom, umożliwia rozwój - mówiła Anna Kaczmarek, prezes PBS Janikowo na spotkaniu
z przedsiębiorcami w podinowrocławskiej
Villi Orłowo. - Od 150 lat wspieramy lokalne
środowisko gospodarcze, zdajemy więc sobie
doskonale sprawę z tego, że mimo ogromnej
przedsiębiorczości właścicieli firm, czasem
bariery administracyjno-prawne uniemożliwiają im ten rozwój.

Na co dzień wspieramy
lokalne inicjatywy
Bank Piastowski angażuje się w liczne
przedsięwzięcia organizowane na
szczeblu lokalnym, wspierając ważne
dla lokalnych społeczności inicjatywy
kulturalne, oświatowe, charytatywne
i sportowe.
W ostatnim czasie dofinansowaliśmy m. in.:
» Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ”
Gniewkowo - pomoc w organizacji Zawodów Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w Michałowie
» Zespół „Gniewkowianie” - wsparcie finansowe działalności zespołu
» Rada Rodziców Przedszkola nr 2 im.
Misia Uszatka w Trzemesznie - wsparcie
finansowe wycieczek dla dzieci
» Klub Honorowych Dawców Krwi przy
UM w Janikowie - pomoc w zakupie gadżetów i upominków dla wyróżniających
się krwiodawców

» LUKS ZEFIR Janikowo - dofinansowanie
eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Umysłowych
» Ochotnicze Straże Pożarne: w Trlągu,
Gołąbkach, Gniewkowie, Kołodziejewie - wsparcie zakupu sprzętu pożarniczo-ratowniczego
» Artystyczny Zespół „Świerszcze” z Trzemeszna - dofinansowanie działalności
zespołu
» Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło w Trzemesznie - pomoc finansowa w organizacji Światowego Dnia Walki
z Cukrzycą

Do tej pory formalności związane z odzyskiwaniem pieniędzy za uszkodzenia samochodu, w skrajnych przypadkach, mogły
trwać bardzo długo, ponieważ zwrot kosztów naprawy leżał w gestii towarzystwa
ubezpieczającego sprawcę wypadku, a nie
poszkodowanego. Teraz to wybrane przez
poszkodowanego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca mu pieniądze. Skróceniu
ulega obieg dokumentów. Proces likwidacyjny ma w założeniu przebiegać szybciej
i sprawniej, a załatwieniem wszelkich formalności ma zająć się ubezpieczyciel poszkodowanego, w związku z czym będzie
jemu jeszcze bardziej zależało na wysokiej
jakości obsługi. Procedura ma trwać o wiele
krócej, co wpłynie także na skrócenie czasu
oczekiwania na zwrot kosztów np. naprawy
pojazdu. Podobny system od dawna (w nieco różniących się wariantach) występuje
w wielu krajach europejskich i zazwyczaj
jest bardzo pozytywnie oceniany przez
ubezpieczonych.
W ramach BLS Concordia likwiduje
szkodę zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdu. Oprócz
kosztów naprawy pojazdu, refundowane
są również wszelkie pozostałe wydatki
związane z holowaniem samochodu, parkowaniem na strzeżonym parkingu, a także koszty dodatkowych badań technicznych auta czy uzasadniony koszt najmu
samochodu zastępczego na czas naprawy
uszkodzonego pojazdu.

bezpośrednia
likwidacja
szkód

Inicjatywa JEREMIE to wyjątkowa oferta dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest
wyjątkowa, bo pozwala na wsparcie istniejących, bądź tworzonych firm bardzo nisko oprocentowanymi środkami.
Przedsiębiorstwo z branży meblarskiej
wybudowało dwie hale namiotowe, kupiło
i ułożyło kostkę brukową, kupiło też i zamontowało monitoring przemysłowy. Producent nagrobków nabył samochód ciężarowy
i kupił płyty granitowe. Praktyka pielęgniarek
i położnych oraz sklep spożywczo-przemysłowy wzbogaciły się o samochody. Producent
zniczy kupił formy do produkcji opakowań,
przedsiębiorstwo produkcyjne przeprowadziło roboty budowlane hali montażowej. Te
i szereg innych firm wzięło pożyczkę w Pia-

Warto wiedzieć
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Z życia banku

Kolejne wygrane
w loterii „Lokata SGB”
3 zestawy walizek Wittchen i 2 radioodtwarzacze CD Philips przypadły
w udziale klientom janikowskiego oddziału Banku Piastowskiego
w loterii promocyjnej „Lokata SGB (lato 2014)”.

REKLAMA

Wręczenie nagród odbyło się 15 i 17 czerwca br. w siedzibie Oddziału w Janikowie.
Na 27 lipca br. planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji loterii „Lokata SGB”,
a w niej do wygrania m.in. samochód osobowy Ford Focus.

Zebranie
Przedstawicieli
12 czerwca br. w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Zacisze”
w Broniewicach odbyło się Zebranie
Przedstawicieli Piastowskiego Banku
Spółdzielczego w Janikowie.
W zebraniu uczestniczyli Przedstawiciele Banku Piastowskiego oraz zaproszeni goście m.in.
Pan Szczęsny Wielgosz - Dyrektor I Oddziału
SGB-Banku SA w Bydgoszczy.
W trakcie Zebrania zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
sprawozdanie Zarządu z działalności Banku
i sprawozdanie Rady Nadzorczej. Udzielono również absolutorium Zarządowi Banku,
podzielono wypracowaną w ubiegłym roku
nadwyżkę bilansową, przyjęto „Politykę Ładu
Korporacyjnego Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie”. Zatwierdzono ogółem 24 Uchwały.
Podczas obrad Dyrektor I Oddziału SGB-Banku SA w Bydgoszczy odczytał list Prezesa
SGB-Banku SA Pana Ryszarda Lorka, pogratulował też osiągniętych wyników i podziękował za dotychczasową współpracę
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Zapraszamy do naszych placówek:
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Janikowie ul. Przemysłowa 4, tel. 52 358 39 10 - 13 i 16 - 24
Filia w Janikowie ul. Główna 18a, tel. 52 358 37 05

Oddział w Gniewkowie ul. Dworcowa 4, tel. 52 358 51 50-59
Oddział w Trzemesznie pl. Jana Kilińskiego 3, tel. 61 429 06 41-50
Filia w Trzemesznie ul. 22 Stycznia 13, tel. 61 415 40 36
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