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Założyli Bank i… wygrali pieniądze
W październiku 2014 r. rozpoczęła się druga
edycja Gry Ekonomicznej SGB dla młodzieży
pod nazwą Fair Play Bank 2 Nowa Generacja.
Rozgrywka polegała na kierowaniu wirtualnym bankiem spółdzielczym (miniBankiem)
oraz na zbudowaniu najsilniejszego i najzasobniejszego MEGABanku.

Nagroda główna wynosiła aż 25 000 zł!
Drugie miejsce zostało nagrodzone kwotą
15 000 zł, a trzecie - kwotą 10 000 zł.
Wielkim sukcesem mogą pochwalić się Hubert Kufel i Marcin Chomik, uczniowie
Zespołu Szkół w Mogilnie, zarejestrowani
w ramach Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie, którzy zajęli drugie miejsce.
Marcin brał także udział w licytacjach nagród
rzeczowych, w wyniku których stał się posiadaczem iPoda, słuchawek Sony i trzech myszy
bezprzewodowych Logic.
Podczas spotkania, które odbyło się na początku lutego br. w Oddziale Banku w Janikowie, zapytaliśmy laureatów o ich wrażenia.
PBS: Jak przyjęliście wiadomość o wygranej?
Hubert: Bardzo się cieszyłem z wygranej, ale też
byłem trochę zawiedziony, gdyż w ostatnim dniu
gry straciliśmy pierwszą pozycję w rankingu.
Marcin: Wygrana mnie ucieszyła, mimo że wyniki poznaliśmy dopiero około godz. 22, a walka o pierwsze miejsce trwała do ostatniej tury.
Niestety zabrakło nam naprawdę niewiele, aby
zdobyć nagrodę główną, bo przez te ostatnie dni
zajmowaliśmy pierwszą lokatę w grze. Drugie
miejsce też bardzo cieszy.
PBS: Co skłoniło Was do uczestnictwa w grze?
Hubert: Zawsze lubiłem grać w gry komputerowe. Do uczestnictwa w tej grze skłoniła mnie chęć
sprawdzenia swoich umiejętności inwestycyjnych
oraz ciekawe nagrody, które bardzo motywowały
do walki o miejsce na podium. Informacja o kolejnej edycji otrzymana drogą e-mailową przyczyniała się do podjęcia decyzji o udziale w tej grze.
Marcin: Razem chodziliśmy do technikum ekonomicznego i jest to gra, w której mogliśmy
sprawdzić nasze umiejętności inwestycyjne. Wraz

Na zdjęciu od lewej: opiekun gry w oddziale w Janikowie - Beata Łechtańska, laureaci: Hubert Kufel
i Marcin Chomik oraz Dyrektor oddziału - Dorota Powałowska podczas spotkania w siedzibie banku.

z kolegami graliśmy w poprzedniej edycji i bardzo
nam się to podobało. Wygraliśmy wówczas nagrody rzeczowe ufundowane przez Piastowski Bank
Spółdzielczy w Janikowie i to głównie przyciągnęło nas do udziału w kolejnej edycji.
PBS: To nie pierwszy udział w grze ekonomicznej, jakie są Wasze odczucia? Co się zmieniło
się od poprzedniej edycji?
Hubert: W tej edycji było wiele nowości: zmieniła
się szata graficzna, doszły nowe opcje marketingowe, rozliczenia przychodów były częściej, bo aż
4 razy na dobę, co sprawiało, że trzeba było poświęcić więcej czasu. Ogólnie gra była przyjemna.
Najgorsze było wstawanie rano, żeby zdążyć wykonać wszystkie czynności przed szkołą.
Marcin: Na pewno zmieniło się moje nastawienie,
by zdobyć główną wygraną. W pierwszej edycji
nie mieliśmy dobrze opracowanego planu. Kolejna edycja gry wymagała trochę więcej czasu.
Konkurencja była większa, co sprawiało, że przyjemniej się grało.
PBS: Ile czasu dziennie zajmowała gra?
Hubert: Sama gra nie zajmowała wiele czasu około 30 minut na turę. Ale opracowanie dobrej strategii inwestycyjnej zajęło już trochę więcej czasu.
Marcin: Gra na początku pochłaniała dużo czasu,
gdyż trzeba było dobrze się zapoznać z jej zasadami jak i opracować plan inwestycyjny na kolejne
dni. W następnych dniach każdy uczestnik nasze-

go banku spędzał około 2 godziny dziennie, co
daje nam średnio 30 min. na jedną turę. Czasami
musieliśmy wstawać wcześnie rano, żeby przed
szkołą wykonać wszystkie czynności.
Otrzymaliśmy duże wsparcie od nauczycieli w naszej szkole tj. Technikum Ekonomicznego w Mogilnie, gdyż umożliwiali nam logowanie się do gry
w trakcie zajęć. Dzięki temu mogliśmy brać udział
w każdej turze. Korzystając z okazji pragniemy
serdecznie podziękować pedagogom, którzy
przyczynili się w znacznym stopniu do osiągniętego wyniku.
PBS: Na co przeznaczysz wygrane pieniądze?
Hubert: Wygrane pieniądze planuję przeznaczyć
na dalsze kształcenie się.
Marcin: Pieniądze przeznaczyłem na zakup nowego laptopa, gdyż będzie mi potrzebny na studiach, a za resztę sprawiłem rodzinie prezenty,
gdyż był to okres świąteczny. Pozostałe pieniądze
wydałem na garnitur oraz bal maturalny.
PBS: Czy w przyszłości planujesz wziąć udział
w grze?
Hubert: Chciałbym wziąć udział w kolejnej edycji,
niestety gra przeznaczona jest dla osób do 20 roku życia.
Marcin: Chciałbym bardzo, niestety mój wiek na
to nie pozwala, ale mimo tego zachęcam wszystkich do grania, gdyż można sprawdzić się w grze
zespołowej, jak i zdobyć ciekawe nagrody. q
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BANK PIASTOWSKI
- Bankiem Przyjaznym dla Przedsiębiorców
22 grudnia 2014 roku w Hotelu Jan III
Sobieski w Warszawie odbyła się uroczysta
Gala XVI edycji konkursu „Bank przyjazny
dla Przedsiębiorców”, której organizatorami
były Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa Małych
Przedsiębiorstw.
Miło nam poinformować, że Piastowski Bank
Spółdzielczy w Janikowie znalazł się w gronie
laureatów. Kapituła konkursu podjęła decyzję
o przyznaniu tytułu dla Banku, w oparciu o ocenę audytorów, badania opinii klientów oraz badania pracy doradców bankowości MSP.

Godło Promocyjne przyznawane jest tym instytucjom finansowym, które zostaną pomyślnie zweryfikowane w obu etapach konkursu
czyli tym, które charakteryzują się rzeczowym
podejściem i zrozumieniem specyfiki problemów przedsiębiorców, a także tym, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać
pojawiające się możliwości budowy silnych
więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii jak i potencjału
ludzkiego.
W imieniu Banku wyróżnienie odebrała wiceprezes Zarządu - Aleksandra Weber.
q

Chesz zmienić swoją okolicę?

www.spolecznik20.pl

13 marca br. rozpoczęła się II edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”, realizowanego w ramach projektu Społecznik 2.0.
Pomysłodawcą, a zarazem właścicielem
projektu, a także sponsorem nagród
w konkursie jest Spółdzielcza Grupa
Bankowa.
A jest o co walczyć - wygrana w konkursie to
3 granty o maksymalnej wartości 10.000 zł
brutto przeznaczone na realizację 3 zwycięskich projektów.
W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt,
którego celem jest wsparcie i zintegrowanie
lokalnej społeczności we wspólnym działaniu.
Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjaty-

WSPIERAMY

edukację młodych
W lutym br. w Oddziale Banku w Janikowie dwutygodniowe praktyki zawodowe odbyły uczennice Technikum im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu. Przyszłe ekonomistki
zapoznawały się z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem banku, takimi jak struktura banku, organizowanie stanowiska pracy, obieg dokumentów bankowych, poznawały charakterystykę produktów bankowych oraz
q
uczestniczyły w pracach biurowych.

wy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. renowacja placu zabaw lub stworzenie
muralu), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie
i integrację (program warsztatów dla dzieci czy
turniej sportowy). Tematykę projektu pozostawiamy Państwa wyobraźni, jednak im bardziej
angażujący lokalną społeczność projekt, tym
większa szansa powodzenia w konkursie.
Projekty konkursowe można zgłaszać
w dniach od 13 marca do 3 maja 2015 roku.
Więcej o projekcie Społecznik 2.0 znajdziecie Państwo na stronie www.spolecznik20.
pl. Tam też znajduje się Regulamin konkursu
„Spółdzielnia pomysłów”.
q

Na zdjęciu:
młodzież z opiekunkami praktyk
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Wypłacaj pieniądze
podczas zakupów

8BSUPXJFE[JFŋ
STOPY PROCENTOWE NBP
od 5.03.2015r.

tSFGFSFODZKOB 
tMPNCBSEPXB 
tEFQP[ZUPXB 
tSFEZTLPOUPXFLTMJ 

USŁUGA CASH BACK
Placówki handlowo - usługowe
oferujące usługę cash back/
Płać kartą i wypłacaj można
znaleźć na terenie całej Polski
- aktualnie usługa jest dostępna
w ponad 43 tys. punktach.
Cash back i Płać kartą i wypłacaj to usługi,
dzięki którym posiadacze polskich kart
systemu Visa i MasterCard mogą wygodnie
podejmować gotówkę z kasy w punkcie
handlowo-usługowym oferującym tę
usługę. Punkty te oznaczone są specjalnym
logo.
Usługa cash back/Płać kartą i wypłacaj
w Zrzeszeniu SGB dostępna jest dla posiadaczy
wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

JAK TO DZIAŁA?
Korzystanie z usługi jest bardzo proste - płacąc
kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci
równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki ramach usługi cash back/Płać kartą
i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania
płatności kartą za zakupiony towar/usługę). Jest
to jedna transakcja potwierdzana numerem PIN,
a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty. Posiadacze kart systemu Visa jak i MasterCard jednorazowo podczas
zakupów mogą wypłacić nawet do 300 zł.
q

Kredyt gotówkowy „3x6”

JEDNA TRANSAKCJA
- WIELE KORZYŚCI:

toszczędność czasu dzięki możliwości
połączenia w jednej transakcji dwóch
usług: płatności za zakupy oraz wypłaty gotówki
t łatwiejszy dostęp do gotówki,
w związku z dynamicznym rozwojem
punktów umożliwiających wypłatę
gotówki
t poczucie bezpieczeństwa i wygody
podczas wypłaty gotówki, z uwagi
na lokalizację punktów sprzedaży

Promocja trwa
od 16.03 do 29.05.2015r.

Trafna decyzja

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.500 zł, okres kredytowania 18 miesięcy, miesięczna rata kredytu 330,87 zł, roczne oprocentowanie nominalne 6%, kwota odsetek 260,13 zł, prowizja za udzielenie kredytu
6% kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,16 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6090,13
zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25.02.2015r. Z oferty
kredytu mogą skorzystać osoby spełniające ustalone przez Bank warunki promocji. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
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Tytuł „Produkt Finansowy Roku”
dla pożyczki JEREMIE

Nagroda

12 lutego br. w Hotelu Sheraton
w Warszawie odbyła się Gala Finałowa
Konkursów Branżowych Centralnego Biura
Certyfikacji Krajowej.
Uroczystą galę, podczas której wyróżnienia wręczono ponad 50 firmom, poprowadzili aktorka
Katarzyna Cichopek oraz koordynator programowy CBCK Przemysław Szulczewski.
Wśród laureatów znalazł się także Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, który
otrzymał Certyfikat Produkt Finansowy Roku
2014 za Pożyczkę JEREMIE.
Od lewej: Katarzyna Cichopek, Anna Kaczmarek - Prezes Zarządu PBS w Janikowie oraz
Marcin Andrzejewski - Dyrektor Programowy
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

Wieczór dodatkowo umilił występ
duetu Agnieszka i Andrzej Sowa Duo
Amor oraz Michał Kuczyński znany
z programu „Must be The Music”.
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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
oraz na

www.piastowskibs.pl
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