www.piastowskibs.pl
/// Nr 11 /// marzec 2016

Młodzi piłkarze
na meczu Lech-Legia
Niezapomnianą atrakcję - bezpłatny
wyjazd na hit 28. kolejki Ekstraklasy - mecz pomiędzy Lechem Poznań
a Legią Warszawa przygotował Bank
dla młodych adeptów piłki nożnej,
zrzeszonych w klubach sportowych
z Janikowa i Gniewkowa.
Mecz odbył się 19 marca br. w Poznaniu na
stadionie przy ul. Bułgarskiej, na którym rozgrywano mecze EURO 2012. Warto dodać, że
sędzią głównym spotkania był Szymon Marciniak, arbiter, który poprowadzi mecze podczas
zbliżających się Mistrzostw Europy we Francji.
Mecz zakończył się wynikiem 0:2.
Ponad 41,5 tysiąca kibiców na trybunach,
fantastyczna oprawa, gorący doping - wszystko to było udziałem młodych sportowców
w ramach współpracy Spółdzielczej Grupy
Bankowej z „Kolejorzem”. Zarówno wejściówki
na mecz, jak i transport zostały zorganizowane przez Piastowski Bank Spółdzielczy.
Dla większości uczestników wyjazdu była
to pierwsza okazja, aby kibicować na żywo
podczas meczu Ekstraklasy.
Wrażenia dla wszystkich ogromne.
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Pomagamy
Zrzeszenie SGB
- Stowarzyszeniu
Piękne Anioły

System Ochrony
Instytucjonalnej IPS
Blisko 118 tysięcy złotych wpłaciły
na rzecz Stowarzyszenia Piękne
Anioły Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Pieniądze przekazano z okazji
jubileuszu 25-lecia SGB-Banku S.A.
i Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Zebrana kwota w realny sposób przyczyni
się do stworzenia lepszych warunków życia
i nauki potrzebującym pomocy dzieciom.
Gest ten jest również potwierdzeniem
spółdzielczej idei prowadzenia działań
społecznych na rzecz lokalnych środowisk.

Na co dzień
wspieramy lokalne
inicjatywy
Bank Piastowski w swojej działalności na rzecz lokalnej społeczności
zwraca uwagę na różne aspekty - na
edukację, kulturę, sport, zdrowie
czy rozrywkę. Wspiera szkoły,
przedszkola, różnego typu zespoły, drużyny sportowe, uczestniczy
w akcjach charytatywnych.
W ostatnim czasie dofinansowaliśmy m.in.:
»» organizację letniego wyjazdu LSO przy
parafii bł. M. Kozala w Janikowie do
Zakopanego
»» działalność klubu sportowego ZEFIR
w Janikowie
»» działalność artystycznego zespołu
„Świerszcze” z Trzemeszna
»» organizację zajęć zimowych „Harcerska
Akcja Zimowa” ZHP Hufiec Trzemeszno
CIĄG DALSZY W PASKU NA STR. 3

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
wypełniając wymagania pakietu CRDIV
Dyrektywy Unii Europejskiej w dniu
23-11-2015 roku przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (SSO), który
utworzyła Spółdzielcza Grupa Bankowa,
tj. 191 Banków Spółdzielczych i Bank
Zrzeszający SGB-Bank S.A. w Poznaniu.
To skutek unijnych przepisów, które zmieniły się po ostatnim kryzysie finansowym. KE
przygotowała zasady ostrożnościowe dla całego sektora bankowego, także dla Banków
Spółdzielczych, których działalność opierała
się na nieco innych zasadach niż pozostałych
banków. W Europie funkcjonują już podobne
rozwiązania. SSO to silny, własny system, który
pozwala być o wiele bezpieczniejszym niż inne
banki.
SSO - stanowi grupę banków, które umówiły się, że będą udzielać sobie wzajemnego
wsparcia w zakresie zachowania płynności
i wypłacalności. Żeby cel powołania SSO był
dobrze i efektywnie realizowany, w grupie
funkcjonuje:
»» Wspólna odpowiedzialność za płynność
i wypłacalność,
»» Fundusz pomocowy, z którego będzie
mogła być udzielana pomoc finansowa,
»» Minimum Depozytowe - mechanizm
wspólnego zabezpieczania płynności,
»» Audyt - kontrola ryzyka poszczególnych
uczestników SSO, aby móc odpowiednio wcześnie zidentyfikować zagrożenia
(uczestników obowiązują jednolite zasady zarządzania ryzykiem),
»» Metody umożliwiające oddziaływanie na
uczestników systemu.
Uczestnictwo w systemie to szereg korzyści dla Banku a tym samym dla jego Klientów.
Wśród najważniejszych wymienić należy:
»» wzmocnienie bezpieczeństwa działania,
pojedynczych Banków Spółdzielczych
i SGB- Banku S.A.

»» możliwości szybkiego dostępu do środków pomocowych,
»» zwiększenie efektywności działalności biznesowej dzięki zintegrowanej strukturze,
»» skorzystanie z ulg, które są zawarte w przepisach nadzorczych przewidzianych tylko
dla członków SSO, powodujących:
• niższe obciążenie funduszy własnych
wymogami kapitałowymi - w zamian
za to banki będą mogły udzielać większej ilości kredytów bez spadku współczynników kapitałowych
• posiadanie większego bufora aktywów płynnych na wypadek wystąpienia w banku sytuacji kryzysowej
• zmniejszenie kosztów z tytułu opłat na
Komisję Nadzoru Finansowego
• możliwość tworzenia funduszu pomocowego z części opłat na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny
W celu zarządzania SSO powołano jednostkę zarządzającą w formie spółdzielni osób
prawnych, której głównym celem jest monitorowanie ryzyka i podejmowanie działań
prewencyjnych. Udziałowcami spółdzielni, na
równych prawach, są Bank Zrzeszający oraz
Banki Spółdzielcze.
Należy zaznaczyć, że przystąpienie do
SSO nie oznacza konsolidacji Grupy jak
również utraty niezależności i podmiotowości. Niemniej jednak utworzenie SSO
wzmocni bezpieczeństwo i pozycję konkurencyjną banków spółdzielczych. W miejsce
rozdrobionego systemu powstała grupa bankowa o aktywach plasujących ją w pierwszej
dziesiątce największych podmiotów bankowych w Polsce.
Dla naszych klientów oznacza to, że zostały stworzone mechanizmy, które w jeszcze
większym niż dotychczas stopniu zapewniają
bezpieczeństwo powierzonych nam środków
finansowych.
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Wesołych Świąt!
Niech świąteczny czas wprowadzi
do Państwa życia spokój, harmonię i radość,
a w Państwa domu niech zagości prawdziwie
rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.
Zarząd i Pracownicy
Piastowskiego Banku Spółdzielczego
w Janikowie

Bank Piastowski
Przyjacielem
Gniewkowskiego Sportu
13 lutego br. odbyła się 5. Gniewkowska
Gala Sportu, podczas której wręczono
nagrody najlepszym sportowcom gminy
Gniewkowo, wybranym w plebiscycie
zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie.
Oprócz laurów dla sportowców, wyróżnienia
wręczono firmom i instytucjom, wspierającym rozwój sportu na terenie gminy. Zaszczytny tytuł „Przyjaciel Gniewkowskiego
Sportu” w imieniu Banku odebrała prezes
zarządu - Anna Kaczmarek.

Pomagamy
CIĄG DALSZY ZE STR. 2

»» organizację balu karnawałowego
dla dzieci sołectwa Trzemżal
»» szkolenie w zakresie ratownictwa
medycznego OSP Gniewkowo
»» zakup rolet dla Gimnazjum
w Trzemesznie
»» obchody Dni Trzemeszna
»» działalność Stowarzyszenia Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”
Oddział Trzemeszno
»» turniej Tenisa Stołowego im.
Stanisława Zamiary w Kołodziejewie
»» organizację Dnia Diabetyka - Koło PSD
w Trzemesznie
»» działalność Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Złoty lin” w Niewolnie
»» organizację jubileuszu Klubu Seniora
„Złoty Wiek” w Janikowie
»» Ogólnopolski Turniej Orlików UniaRajsport Active Cup dla rocznika 2005
»» Ogólnopolski Turniej Orlików UniaRajsport Active Cup dla rocznika 2006
»» I Ogólnopolski Memoriał im. Alfreda
Niedźwieckiego dla rocznika
2003/2004.
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Kredyt 0% na VAT

Z życia Banku

PROMOCJA

Trwają prace nad wdrożeniem promocyjnej oferty „Kredyt 0% na VAT od zakupu
maszyn i urządzeń rolniczych”. Start kampanii - 1 kwietnia br. Zapraszamy!

Kolejne wygrane
w loterii
3 marca br. w oddziale w Gniewkowie wręczono nagrody ufundowane w loterii promocyjnej „Kredyt
gotówkowy (jesień 2015)”.

FINANSOWANIE I OCHRONA
AGROBIZNESU

Tym razem skórzany portfel i torbę listonoszkę firmy Wittchen wylosowały
klientki oddziału w Gniewkowie. Nagrody laureatkom loterii wręczyła dyrektor
oddziału - Ewa Kropińska.

Wszystkim szczęśliwcom
serdecznie gratulujemy!
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Ponadto kuferek na kosmetyki firmy
Wittchen trafił w ręce klientki janikowskiego oddziału Banku.
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SKORZYSTAJ N A V AT
Z OFERTY EKSPERTÓW!
Concordia Ubezpieczenia oraz Banki Spółdzielcze SGB to niezawodni partnerzy agrobiznesu.
Jak nikt inny rozumiemy potrzeby finansowe rolnictwa. O naszym profesjonalizmie świadczą
lata doświadczeń oraz tysiące zadowolonych klientów, którzy nam zaufali.
Przez 3 miesiące 0% – kredyt na VAT od zakupu maszyn i urządzeń agro.
Tylko w Bankach Spółdzielczych SGB możecie skorzystać z łączonej oferty kredytu inwestycyjnego
i obrotowego na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na preferencyjnych warunkach.
Chroń solidnie swój nowy sprzęt rolniczy. Ubezpiecz go w Concordii.
Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie, które chroni maszyny oraz sprzęt rolniczy przed
zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Korzystaj ze stałej sumy ubezpieczenia i likwidacji
szkód w wariancie serwisowym.

Infolinia:

połączenia zgodny
61 85 84 800 (koszt
z taryfą operatora)

www.concordiaubezpieczenia.pl

Bezpłatna infolinia:

800 888 888

www.agro-sgb.pl

Promocja obowiązuje w okresie 01.04 – 30.06.2016. Wykaz Banków Spółdzielczych SGB, w których dostępna jest oferta: „Kredyt na VAT 0%” znajduje się na stronie www.agro-sgb.pl.
Stawka 0% przez okres 3 miesięcy dla oprocentowania kredytu obrotowego na finansowanie podatku VAT obowiązuje wyłącznie w przypadku jednoczesnego skorzystania przez
klienta z oferty łączonej, tj. kredytu inwestycyjnego na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych w wartości netto oraz kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie
podatku VAT. Aby uzyskać informacje o szczegółach oferty, w tym o opłatach i prowizjach, odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego SGB, która została wymieniona na stronie
www.agro-sgb.pl. Uzyskanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową,
rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na www.concordiaubezpieczenia.pl.

Zapraszamy do naszych placówek 
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Oddział w Janikowie
ul. Przemysłowa 4
tel. 52 358 39 10-13 i 16-24

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

oraz na
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