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Dzień Kobiet

z Bankiem Piastowskim!
6 marca 2017 w Janikowie w Hotelu
Crystal, Panie związane z oddziałami
w Gniewkowie, Janikowie i Trzemesznie mogły poznać tajniki pięknego
makijażu i przygotować się do wiosny
z profesjonalną pomocą.
Kącik dietetyka cieszył się dużym zainteresowaniem. Panie mogły poznać skład procentowy ciała i skonsultować zmianę sposobu żywienia. Okazji do integracji podczas rozmów
przy kawie i ciastku nie brakowało, bo wiadomo, że odchudzanie najlepiej zacząć od jutra.
Po ustaleniu planu dla ciała, przyszedł czas
na kolejny etap metamorfozy naszych Klientek - warsztat makijażu. Panie zgłosiły się do
pokazowego makijażu dziennego i wieczorowego. Nasze odmienione Klientki wyszły
ze spotkania uśmiechnięte i pełne cennych
wskazówek jak o siebie zadbać.
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W styczniu trwał plebiscyt „Gazety Pomorskiej” Osobowość Roku 2016. Pani
Anna Kaczmarek - Prezes Piastowskiego
Banku Spółdzielczego była nominowana w kategorii Biznes. W powiecie inowrocławskim była jednym z liderów i zajęła drugie miejsce. Na początku lutego
na łamach „Gazety Pomorskiej” i jej internetowego wydania można było przeczytać ciekawy wywiad z Panią Prezes
na temat rozwoju Banku Piastowskiego.
Pani Anna Kaczmarek zapytana o nominację, odpowiedziała, że jest to dla niej
miła niespodzianka, którą odczytuje jako docenienie zarówno jej pracy, jak i jej
współpracowników.

Laureaci
loterii SGB
również wśród
naszych
Klientów!
Jesienna loteria kredytu gotówkowego
z nagrodami miała swoje wielkie rozwiązanie. Z naszego oddziału w Gniewkowie, nagrodę zdobył Pan Michał Bańczyk, który skorzystał z konkursowego
kredytu gotówkowego i wygrał ekskluzywną galanterię skórzaną marki WITTCHEN, podobnie jak dwójka Klientów
z oddziału w Trzemesznie.

Kibicujemy
młodym piłkarzom!
Piastowski Bank Spółdzielczy miał zaszczyt być
sponsorem dwóch halowych turniejów piłkarskich. 18 lutego 2017 roku odbył się pierwszy
z nich, II Memoriał im. Alfreda Niedźwieckiego.
10 drużyn młodzików z rocznika 2005, poprzez swoją grę uczciło pamięć jednego z założycieli i późniejszego wiceprezesa KS „Unia

Janikowo”. Tydzień później, 25-26 lutego 2017
roku zawodnicy zmierzyli się w I Memoriale
im. Zbigniewa Bakalarskiego. Wzięli w nim
udział młodzi piłkarze 11 drużyn z dwóch kategorii wiekowych. Memoriał upamiętnia pracę trenera Zbigniewa Bakalarskiego, który wychował wiele pokoleń piłkarzy Unii Janikowo.

fot. Przemysław Powała

Osobowość
Roku 2016
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Warto wiedzieć

Bank Piastowski
Czyta Dzieciom

W ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”,
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
nr 1 w Janikowie przywitały pierwszy Dzień
Wiosny słuchając bajki czytanej przez Prezes

Zarządu Banku, Panią Annę Kaczmarek. Bohaterowie opowieści - żyrafa Bibi i szakal Zenon, byli również obecni na spotkaniu. Dzieci
za pomocą pacynek odgrywały scenki z bajki.
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Wiosenna odwilż
w ofercie PBS!
Wraz z pierwszymi, wiosennymi promieniami
słońca w ofercie naszego Banku pojawiają się nowe
oferty i promocje. Zarówno Klienci indywidualni,
jak i prowadzący działalność rolniczą znajdą
rozwiązania, które spełnią ich oczekiwania.
Dla klientów indywidualnych dostępna
jest promocja kredytu odnawialnego
w ROR bez prowizji za udzielenie.
Biorąc kredyt w terminie od 15 marca
do 28 kwietnia 2017 roku można zyskać
jeszcze lepsze warunki. Dzięki temu
jest jeszcze taniej, a Ty masz swobodę
dostępu do pieniędzy. Płacisz za co
chcesz, po prostu korzystając z konta
ROR, a odsetki naliczają się tylko od
wykorzystanej kwoty kredytu.
Do stałej oferty dla klientów sektora
AGRO dołączył kredyt w rachunku
bieżącym PBS AGRO, dzięki któremu mają
oni zawsze środki na koncie na dowolny
cel. Mogą kupować nie tylko nawozy,
środki ochrony roślin, pasze dla zwierząt,
ale też skorzystać z niespodziewanych
okazji i sprawić przyjemność rodzinie.
Dla tych, którzy lubią mieć dodatkowe
pieniądze na niespodziewane wydatki
przygotowaliśmy promocję karty
kredytowej - bez prowizji za wydanie
karty i użytkowanie przez pierwszy rok
i aż 52 dni bez odsetek.

Już wkrótce
w naszych oddziałach
pojawią się nowe produkty
- lokata internetowa
i promocja kredytu
gotówkowego.

Szczegóły u Doradców w oddziałach w Janikowie, Gniewkowie i Trzemesznie.
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Krzyżówka z nagrodami
1. Ulica, przy której mieści się siedziba jednego
z oddziałów Banku Piastowskiego.

1.

2. Drużyna sportowa, której sponsorem jest PBS.

2.

3. Korzystając z karty kredytowej w PBS masz
aż 52 dni bez….

3.
4.

4. Już niedługo w ofercie PBS – nowy produkt
depozytowy dostępny przez Internet.

5.

5. Odnawialny - w ofercie dla Klientów
indywidualnych.
6. Nazwa rachunku bieżącego dla Klientów
prowadzących działalność rolniczą.

6.
7.

7. Imię Pani Prezes Zarządu PBS.
8. Konkurs Gazety Pomorskiej, do którego była
nominowana Prezes Zarządu PBS.

8.

9. W tym hotelu gościliśmy Panie z okazji Dnia
Kobiet z Bankiem Piastowskim.

9.

Nagrodami są zestawy unikatowej książki i kijka do selfie. Liczba nagród ograniczona.
Rozwiązanie prześlij na pbs@piastowskibs.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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