Piastowski Bank Spółdzielczy
w Janikowie
Egzemplarz bezpłatny

Bank edukuje,
jak nie dać się
oszukać hakerom
Hakerzy, włamania,
kradzieże tożsamości,
cyberprzestępczość – jak
nie dać się okraść? Jak
zabezpieczyć swój sprzęt?
O zagrożeniach, jakie czyhają
na „zwykłego Kowalskiego”
usłyszeli uczestnicy spotkania
zorganizowanego przez Bank
Piastowski 15 listopada br.
w hotelu Crystal w Janikowie.
Internetowi oszuści są niezwykle przebiegli, wykorzystują
różne socjotechniki, aby przejąć loginy, hasła czy numery
kart kredytowych. Ich łupem
stają się urzędy, szkoły, urzędy pracy, firmy, parafie, osoby
prywatne. Najpowszechniejsze
metody działania to fałszywe wiadomości SMS, fałszywe
faktury, rachunki, skargi, reklamacje, informacje o przesyłkach, fałszywe wiadomości od
banku, klientów, kontrahentów
lub członków rodziny. Informacje typu: pomyliłem numer
rachunku, proszę zwróć pienią-

dze, wykonaj przelew testowy,
tu prezes proszę wykonaj szybko przelew zawsze powinny
obudzić naszą czujność.
Czy bankowość internetowa
jest zatem bezpieczna i co zrobić,
żeby jak najlepiej zabezpieczyć
swoje pieniądze – na to pytanie
odpowiedział pan Daniel Krzywiec - Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa i Administracji
SGB-Banku S.A.
Spotkanie uświetnił swoim występem Grzegorz Kordek - znany
w Polsce i za granicą jako ekspert
w zakresie psychologii płci, autor
książek z zakresu psychologii
płci, zarządzania różnorodnością komunikacji międzypłciowej
oraz rozwoju osobistego, prawdopodobnie jedyny mężczyzna,
który rozumie kobiety. Od ponad
10 lat prelegent na seminariach
i konferencjach. Z jego opinii
korzystają największe polskie
telewizje i rozgłośnie radiowe.
Pan Grzegorz w lekki i dowcipny
sposób odpowiadał na trudne
codzienne pytania dotyczące kobiet, mężczyzn i związku.
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Nowość w ofercie

PIN na SMS
Zamawiasz kartę płatniczą do
rachunku? Skorzystaj z usługi
PIN na SMS. Teraz numer PIN
możesz otrzymać sms-em na
wskazany numer telefonu
komórkowego, bez obawy,
że karta i PIN dotrą do Twojej
skrzynki pocztowej w tym
samym czasie.
Nowa usługa daje klientowi
możliwość otrzymania go znacznie szybciej i w zdecydowanie
bezpieczniejszej formie.

Płać wygodnie bez kosztów
przewalutowania!
Często podróżujesz po świecie? Dokonujesz zakupów, w tym
internetowych, w EUR, GBP, USD? Sprawdź ofertę kart walutowych.
Cenisz sobie wygodę i bezpieczeństwo? Nasza karta walutowa jest
właśnie dla Ciebie.
Korzyści:

»» brak opłaty za użytkowanie karty do 31.12.2018r.
»» brak kosztów przewalutowania przy wypłatach
i transakcjach w walucie karty,
»» wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe
»» wydawana jest do rachunków prowadzonych w EUR,
GBP i USD
»» bezpieczne zakupy w sklepach internetowych

NUMER PIN ZOSTANIE
WYSŁANY SMS-EM
NA PODANY
W UMOWIE/WNIOSKU
NUMER KONTAKTOWY.

Kto może otrzymać kartę?
Karta może być wydana do
rachunków oszczędnościowych
w walutach wymienialnych
w EUR, GBP i USD dla klientów
indywidualnych lub rachunków
rozliczeniowych w walutach
wymienialnych dla firm (prowadzonych w EUR, GBP i USD).
Jak otrzymać?
Jeśli nie masz jeszcze rachunku walutowego, otwórz go
i złóż wniosek o wydanie karty
walutowej w oddziale Banku
Piastowskiego.


DOWIEDZ SIĘ JAK POBRAĆ
NUMER PIN?

Wyślij pod numer
+48 664 079 131 SMS o treści
"PIN CardID", gdzie "CardID"
to numer, który otrzymujesz
razem z kartą. Upewnij się,
że między "PIN" a "CardlD"
znajduje się spacja.

Promocja rachunków dla firm!
Pakiet „Wiele za niewiele” kosztuje tylko 10 zł miesięcznie i obejmuje:

Dostaniesz odpowiedź
z prośbą o podanie hasła.

Wyślij zwrotnie SMS ze
swoim hasłem podanym
w umowie/wniosku.

W odpowiedzi otrzymasz
swój numer PIN

Pamiętaj!

Pobranie numeru PIN jest
możliwe po aktywacji karty.

»» otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego,
»» wydanie i obsługę jednej zbliżeniowej debetowej karty Mastercard
»» aplikację mobilną Portfel SGB,

»» Voucher AXA dotyczący pomocy w razie awarii ogumienia,
braku paliwa lub wypadku,
dodatkowo klient będzie mógł
skorzystać z:

•
•

karty paliwowej FLOTEX za
dodatkowe 1 zł miesięcznie,
terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.
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Czy jesteś OK z ideą społeczeństwa
bezgotówkowego?
Wartość obiegu banknotów
i monet w Polsce w latach 20142018 rosła w tempie kilkunastu
procent rocznie. To generuje
znaczne koszty emisji pieniądza
oraz jego obrotu (ekspertyzy,
przeliczania, sortowania,
niszczenia, logistyki). W Polsce
wg danych za 2016 rok udział
gotówki w PKB wyniósł ok. 9%.
Dla porównania w tym samym
czasie w Wielkiej Brytanii
wyniósł blisko 4% a w Szwecji
poniżej 2%.
Według Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji gotówka
w dalszym ciągu pozostaje wiodącym środkiem płatniczym,
szczególnie dla osób starszych. Zagłębiając się w temat
okazuje się, że gotówką wolimy zapłacić za drobne zakupy,
np. za gazetę, w kwiaciarni, za
rozrywkę, w urzędach oraz za
codzienne zakupy, gdzie w formie gotówki płacimy za 59%
wartości transakcji. Natomiast
chętniej płacimy w formie bezgotówkowej za benzynę, hotele
oraz za przedmioty trwałego
użytku (odzież, elektronika).
W przypadku zakupów, które
robimy w Internecie 48% płatności odbywa się gotówką. Wg.
NBP w 2016 roku płatności gotówkowe stanowiły 54% transakcji detalicznych. Płatności
bezgotówkowe stanowiły 46%
transakcji detalicznych i realizowane były głównie za pośrednictwem kart płatniczych
(62%) oraz przelewów (37%).
Aktualnie 82% wyemitowanych kart płatniczych posiada
funkcję zbliżeniową. Liczba
i wartość transakcji realizowanych kartami zbliżeniowymi
systematycznie rośnie. NBP podaje, że transakcje zbliżeniowe
stanowią 73% liczby transakcji
bezgotówkowych, tj. 1,6 mld
transakcji oraz 57% ich warto-

ści. Mówimy o kwocie 82,8 mld
zł. Pomimo tego w Polsce nadal
dokonuje się średnio mniej
płatności za pomocą kart płatniczych niż w krajach UE. Na
koniec marca 2018 roku terminali POS w Polsce było 657 tyś.
i jest to liczba znacząco niższa
niż średnia w UE.
Odpowiadając na zadane na
wstępie pytanie niestety nie możemy odpowiedzieć twierdząco.
Stąd też Program Polska Bezgotówkowa, który został powołany na mocy porozumienia zawartego przez Związek Banków
Polskich reprezentujący banki
oraz agentów rozliczeniowych,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard.
Głównym celem projektu jest

tów i przedsiębiorców. Obecnie
w ramach programu rozprowadzono 80 tys. terminali płatniczych. Wykonano na nich ponad
10 mln transakcji.
Przyjrzyjmy się, z punktu widzenia konsumenta korzyściom
jakie można osiągnąć korzystając z kart. Kiedy zapytano
Brytyjczyków czym się kierują
przy wyborze formy płatności
odpowiedzieli w zdecydowanej
większości, że bezpieczeństwem
i wygodą. Myślę, że gdyby zapytać o to Polaków odpowiedzieliby podobnie. Karta płatnicza
w portfelu lub telefonie to bezpieczeństwo. Mniejsza ilość
gotówki w portfelu ogranicza
ryzyko utraty środków finansowych. Po zgubieniu karty można ją zablokować, a pieniądze

wiać, ile musisz zabrać ze sobą
pieniędzy. Coraz więcej sklepów
i punktów usługowych, parkingów akceptuje płatności kartą
lub telefonem. Kartą zapłacisz
w pociągu, w placówkach poczty, w ponad 500 urzędach w Polsce, mandat u policjanta a nawet
w niektórych kościołach.
Celem programu „Polska Bezgotówkowa” jest zniesienie bariery kosztowej w zakresie instalacji terminala płatniczego
oraz kosztów jego użytkowania.
Przedsiębiorcy otrzymują terminal za darmo na pierwsze
12 miesięcy użytkowania oraz
wsparcie edukacyjne na temat
obsługi terminala i systemu
płatności
bezgotówkowych.
Nad realizacją programu czuwa Fundacja Polska Bezgo-

ograniczenie kosztów obsługi
gotówki przy zachowaniu bezpieczeństwa. Cel projektu ma
zostać osiągnięty m.in. poprzez
standaryzację procesów obsługi
gotówki. Automatyzacja, robotyzacja i eliminacja pracy manualnej na każdym etapie będzie
kluczowa dla poprawy efektywności kosztowej. Uznano, że równie ważne jest upowszechnienie
i promocja obrotu bezgotówkowego wśród obywateli w Polsce.
Przekraczanie granic mentalnych
poprzez szeroką edukację klien-

w Banku są nadal bezpieczne.
Udział wartości oszustw w transakcjach kartowych w Polsce wynosi 0,005%, co czyni Polskę najbezpieczniejszym krajem w UE.
To również duża oszczędność
czasu. Brak potrzeby czekania na
wydanie reszty. Często kasjerzy
nie mają drobnych do wydania.
Płatność bezgotówkowa kartą
przebiega szybciej i sprawniej, co
eliminuje kolejki do kas. Portfel
wypchany pieniędzmi jest ciężki
i niewygodny. Przed wyjściem do
sklepu nie musisz się zastana-

tówkowa. Wszystkich Państwa,
których zdołałam przekonać
i tych, którzy mają jeszcze wątpliwości zapraszam do placówek Piastowskiego Banku
Spółdzielczego w Janikowie
znajdujących się w Gniewkowie, Janikowie i Trzemesznie.
Pracownicy Banku chętnie
udzielą bardziej szczegółowych
informacji i pomogą przystąpić
do programu.

Anna Kaczmarek
PREZES ZARZĄDU
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O tym, że warto korzystać z oferty lokat SGB, przekonał się już po raz trzeci Pan Józef Wiśniewski. Laureat tym razem został posiadaczem
radioodtwarzacza Blaupunkt w loterii promocyjnej Lokata SGB (jesień 2017). Nagrodę wręczyła Pani Natalia Zwierzyńska - doradca klienta
w oddziale w Janikowie. Szczęście uśmiechnęło się także do Pani Urszuli Mądrej - Klientki oddziału w Trzemesznie, która odebrała swoją
nagrodę z rąk dyrektora oddziału - Pana Mariusza Gałgańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie zaprasza do swoich oddziałów
Oddział w Janikowie

Oddział w Gniewkowie

Oddział w Trzemesznie

ul. Przemysłowa 4

ul. Dworcowa 4

pl. Jana Kilińskiego 3

52 358 39 10-13 i 16-24

52 358 51 50-59

61 429 06 41-50

OPRACOWANIE REDAKCYJNE PBS w Janikowie, ul. Przemysłowa 4, tel. 52 358 39 36 

Znajdź nas na Facebooku
BankPiastowski
... i dołącz do nas już dziś!

PROJEKT LAYOUTU, SKŁAD I DRUK SZOKSTUDIO AGENCJA KREATYWNA JAKUB WOŹNIAK, tel. 501 770 373, www.szokstudio.pl

