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Otwarcie zmodernizowanej Centrali
Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie
5 grudnia 2013 roku zapisał się na
kartach historii Piastowskiego Banku
Spółdzielczego w Janikowie w sposób
wyjątkowy za sprawą uroczystości
otwarcia siedziby banku i oddziału
w Janikowie po gruntownej modernizacji.
Przybyli specjalnie na tę okazję goście przywitani
zostali przez pana Andrzeja Sarnowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz panią Annę
Kaczmarek - Prezesa Zarządu Banku. Na spotkaniu silnie reprezentowane były władze samorządowe z Wójtem Gminy Inowrocław Tadeuszem
Kacprzakiem na czele, Przewodniczącym Rady
Powiatu Inowrocławskiego Ryszardem Jagodzińskim oraz Burmistrzem Janikowa Andrzejem
Brzezińskim, Burmistrzem Gniewkowa Adamem Roszakiem oraz Burmistrzem Trzemeszna
Krzysztofem Derezińskim. Wśród zaproszonych
gości obecni byli również przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Bankowej, tj. Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Adam Skowroński, Prezesi
Zarządu sąsiadujących banków spółdzielczych.
Oczywiście nie zabrakło również klientów Banku, liderów lokalnej przedsiębiorczości. Zgromadzeni Goście w towarzystwie członków Rady
Nadzorczej, Zarządu i kadry kierowniczej Banku
mogli zwiedzać obiekt. Prowadzono ożywione
rozmowy na temat estetyki i funkcjonalności nowej siedziby Banku. Na wszystkich uczestnikach
spotkania zrobiła ona ogromne wrażenie.

- Z satysfakcją przyjęliśmy liczne opinie, że
budynek, jak i jego wnętrze bardzo się Państwu
podobają. Zależało nam na prostocie, funkcjonalności i przyjaznym klimacie, co udało się, jak
sądzę, osiągnąć - podkreślała w okolicznościowym przemówieniu Prezes PBS - Anna Kaczmarek. - Mam również nadzieję, że przyczyniliśmy
się stworzenia dobrej przestrzeni do życia naszych klientów i mieszkańców miasta.
Podczas przemówienia szczególne podziękowania za współpracę zostały skierowane do
wykonawców inwestycji, ale przede wszystkim
do wieloletnich, lojalnych klientów banku, którzy poprzez swoje świadome, biznesowe decyzje wzmacniają lokalne środowisko, co w dobie
globalizacji, koncentracji kapitału ma ogromne
znaczenie. Podziękowania Pani Prezes skierowała również do pracowników Banku, którzy
pełni zaangażowania, brali udział w intensywnym procesie wprowadzania systemu zarządzania przez kompetencje, zmian organizacyjnych,
informatycznych, które miały miejsce w ostatnich kilku latach, a które zostały uwieńczone
otwarciem nowej siedziby Banku tworząc ostatecznie nowoczesny Bank.
Część oficjalna została zakończona przecięciem wstęgi, którego wspólnie dokonali Wiceprezes SGB-Banku S.A. Adam Skowroński, Burmistrz Andrzej Brzeziński i Prezes Zarządu Anna
Kaczmarek.
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Warto wiedzieć
STOPY PROCENTOWE
NBP od 4.07.2013 r.
>>> referencyjna - 2,50
>>> lombardowa - 4,00
>>> depozytowa - 1,00
>>> redyskonto weksli - 2,75

Kredytowe ABC
Aneks - każda zmiana warunków umowy w formie
pisemnej pomiędzy bankiem a klientem.
Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
- instytucja gromadząca dane o historii kredytowej
klientów banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym,
jak spłacali i spłacają kredyty. Dzięki tym danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. BIK to instytucja powołana w 1997 r. przez banki
i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zmianami).

Zmiany w zakresie obsługi obrotu dewizowego
Z dniem 7 października br. w SGB nastąpił szereg zmian w zakresie obsługi zleceń zagranicznych. Przede wszystkim wydłużono godziny
obsługi zleceń zarówno przychodzących jak
i wychodzących:
e do godz. 15.00 - importowe/exportowe,
e dla zleceń realizowanych w trybie ekspresowym do godz. 13.00
Obniżono opłatę za realizację polecenia wypłaty Eurotransfer z 10 zł na 4,80 zł. Tak niskie
koszty realizacji Eurotransferu stawiają SGB
w czołówce banków w zakresie konkurencyjności oferty cenowej tej usługi.
Kolejna zmiana dotyczy sposobu naliczania opłat od pozostałych poleceń wypłaty
(nie Eurotransfer). Dotychczas wysokość prowizji za polecenie wypłaty za granicę innej
niż Eurotransfer określana była procentowo
- w wysokości 0,2% wartości zlecenia, min.
20 zł, max 200 zł.
W celu poprawy przejrzystości oferowanych opłat zdecydowano o zniesieniu opłaty

Całkowity koszt kredytu - wszystkie koszty
wraz z odsetkami oraz innymi opłatami i prowizjami,
które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt lub
usługi związane z kredytem, takie jak np. ubezpieczenie.
Karencja w spłacie kredytu - zawieszenie
spłaty kredytu na określony czas, najczęściej w czasie
karencji spłacane są tylko odsetki.
Kredyt konsumencki - każdy kredyt udzielony na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą do
kwoty 255 tys. zł (lub jej równowartości w innej walucie). Udzielany w formie pisemnej umowy pomiędzy
konsumentem a bankiem. Regulowany nowelizacją
Ustawy z 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715),
która weszła w życie 18 grudnia 2011 r.
Odsetki - koszt, jaki musi ponieść kredytobiorca za
korzystanie z pożyczonych pieniędzy.
Oprocentowanie - cena kredytu, dodatkowa
kwota, którą płaci kredytobiorca, wliczona w kwotę raty.
Prowizja - opłata za przyznanie kredytu, płatna
przed jego uruchomieniem lub doliczana do kwoty
przyznanego kredytu.
WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate)
- oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić
pożyczek innym bankom, ustalane codziennie o godz.
11.00 w Warszawie.
Windykacja - działania mające na celu odzyskanie należności, w sytuacji kiedy klient nie spłaca zobowiązania wynikającego z umowy.
Zdolność kredytowa - zdolność do spłaty
kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami dodatkowymi w umownych terminach spłaty.



procentowej i przyjęciu ryczałtu za zlecenie
w dwóch progach:
e dla zleceń mniejszych i równych
5 tys. EUR - 30zł,
e dla zleceń powyżej 5 tys. EUR - 65 zł.
Obniżeniu uległ też próg uprawniający do
negocjacji przez klienta kursu waluty. Poprzednio - możliwość negocjacji kursu istniała dotychczas dla kwot od 10 tys. USD, czyli
od 7,3 tys. EUR - obecnie to 5 tys. EUR.
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12 listopada br. w Toruniu Piastowski Bank
    
Spółdzielczy
w Janikowie
z Kujaw-  
 podpisał
 
!
 " Pożyczkowym Sp.
sko-Pomorskim
Funduszem
z o.o. z siedzibą
#  w Toruniu
  umowę o wsparcie
finansowe projektu pn. „Pożyczka JEREMIE
dla firm z województwa kujawsko-pomor Banku
 

skiego 
w Piastowskim
Spółdzielczym w Janikowie”.
PBS jest jednym z trzech banków - pośredników w udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek w ramach unijnego programu Jeremie
w województwie kujawsko-pomorskim.
JEREMIE to mechanizm polegający na:
e wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności (do 36 miesięcy od daty
rozpoczęcia działalności)
e dostarczaniu kapitału na inwestycje firmom,
które nie mogą otrzymać kredytów banko-












wych ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń lub historii kredytowej
e zwiększeniu absorpcji środków unijnych oraz
efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju MSP
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Szczegółowych informacji na temat
pożyczki JEREMIE udzielają
nasi doradcy w oddziałach.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”
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Rozmowa z Ewą Kropińską
- Dyrektorem Oddziału w Gniewkowie
>>> Ma Pani jutro niespodziewany dzień
wolny. Co będzie Pani robiła?
Jestem mamą dwójki dzieci i staram się spędzać z nimi każdą wolną chwilę. Jeśli faktycznie trafiłby się taki niespodziewany dzień wolny, to wykorzystałabym go z pewnością na
to, na co w ciągu tygodnia brakuje mi czasu:
pieczenie lub gotowanie. Jestem pasjonatką nietypowych wypieków, na degustację
których z przyjemnością zapraszam rodzinę
i przyjaciół.
W takim dniu bez wyrzutów sumienia poświęcam trochę czasu tylko i wyłącznie dla
siebie na typowo „babskie” sprawy.

>>> Jakie jest Pani życiowe motto?
„Nie ma drogi nie do przejścia, są jedynie
przeszkody do pokonania”.

>>> Co koniecznie musi znaleźć się
w Pani torebce?
Łatwiejsze byłoby pytanie, czego nie można
w niej znaleźć? Na przestrzeni kilku ostatnich
lat każda nowa torebka jest coraz większa.
To, co w sobie kryje, jest zupełnie zmienne
i nigdy nie wiadomo, co się w niej znajdzie
(śmiech).
Na pewno musi w niej być telefon, nieodłączny atrybut współczesnego człowieka, karty płatnicze, krem do rąk, składana torba na
większe zakupy. I wiele innych przedmiotów
- tak na wszelki wypadek.

>>> Gdyby musiała Pani zupełnie zmienić
swoje życie zawodowe, to jakiemu
zajęciu najchętniej by się Pani
poświęciła?
W moim życiu zadecydował przypadek i tak
od ponad 19 lat pracuję w bankowości. Nie
zamieniłabym tej pracy na żadną inną!

>>> Jak się Pani czuje w roli Dyrektora
Oddziału?
Jestem Dyrektorem od niedawna. Obecnie jest
to czas ustalania pewnych reguł, wzajemnych
oczekiwań i kryteriów sukcesu z moimi współpracownikami. To wspaniały, doświadczony
zespół i praca z nim to naprawdę ogromna
przyjemność.

>>> Jakie wyzwania postawiła Pani przed
sobą?
Wyzwania kojarzą nam się zazwyczaj z czymś
trudnym. Oglądając się za siebie, z perspektywy czasu, nic nie wydaje mi się za trudne.
Obecnie największym wyzwaniem stojącym
przede mną jest stworzenie oddziału, który
przez wspólne wartości i cele moich współpracowników, ale również odwagę patrzenia
w przyszłość - będzie służył Naszym Klientom.

>>> Co Pani pomaga w pracy?
Każdego dnia pomaga mi mój własny entuzjazm i pozytywne patrzenie w przyszłość.

Wiek: 38 lat
Znak zodiaku: Lew
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Przebieg kariery zawodowej: PKO Bank
Polski SA, Bank Ochrony Środowiska SA
Ulubiony film: „Wybór Zofii” - film z 1982 r.,
reż. A. Pakula
Ulubiona książka: „Wichrowe wzgórza”
E. Bronte
Ulubiona muzyka: chillout, muzyka klasyczna
Hobby: gotowanie, pieczenie

Jestem zwolenniczką otwartej komunikacji.
W życiu kieruję się zasadą: „Nieważne gdzie,
ważne z kim”. Pracuję ze wspaniałymi, doświadczonymi osobami i zawsze mogę na
nich polegać. To dla mnie ogromny zaszczyt.
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3D Secure
- bezpieczniejsze płatności
przez Internet
We wrześniu br. PBS w Janikowie udostępnił usługę
3D Secure dla kart debetowych zbliżeniowych:
MasterCard Debit PayPass, MasterCard Debit
PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa
Electron payWave młodzieżowa i Visa Business
Electron payWave oraz kart debetowych: Maestro,
Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa i Visa
Business Electron.
3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana
jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje
przy rejestracji karty w usłudze.
Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności
w sklepie internetowym zostanie poproszony
o rejestrację, która wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez podanie danych osobowych,
znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem
danych z karty, potwierdzenie płatności będzie
polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.
W przypadku kart Maestro, Visa Electron,
Visa Electron młodzieżowa lub Visa Business
Electron w procesie rejestracji wymagane jest
podanie hasła tymczasowego, przekazanego przez bank - w celu uzyskania hasła klient
powinien skontaktować się z oddziałem
banku. Następnie w trakcie rejestracji klient
ustanawia własne hasło do usługi, które będzie
służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.
Rejestracji karty można dokonać także
w dowolnym momencie przed dokonywaniem płatności.

Nowości w ofercie dla firm

Karta przedpłacona
Jest to międzynarodowa karta płatnicza dla
firm, za pomocą której można dokonywać
płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej, w tym płatności internetowe i zamówienia telefoniczne oraz wypłaty gotówki. Przeznaczona dla przedsiębiorstw, które
planują przekazywać środki finansowe przeznaczone na wydatki służbowe do dyspozycji
swoich pracowników bądź będą premiowały
pracowników, wypłacając nagrody okolicznościowe lub premie na rachunek karty.
W przypadku zakupu towarów przez Internet transakcje są przeprowadzane w oparciu
o technologię 3D Secure, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Karta jest wygodna i prosta w obsłudze:
e Pracodawca może przelewać środki wielokrotnie w okresie ważności karty i ma bieżącą kontrolę nad wydatkami przez dostęp
do wyciągów i historii rachunku.
e Używanie karty jest bezpieczniejsze niż
posługiwanie się gotówką - w przypadku
kradzieży karty środki zgromadzone na rachunku są chronione z uwagi na fakt, iż nikt
poza użytkownikiem nie zna numeru PIN.
e Daje możliwość rozdzielenia wydatków
służbowych od prywatnych.
e Ułatwia prowadzenie księgowości w firmie
z uwagi na przejrzyste zasady rozliczania
różnego rodzaju kosztów służbowych.
e Firma nie musi rozliczać zaliczek pobieranych przez pracowników.
Posiadanie karty to praktyczny sposób płacenia przy podróżach służbowych (pracownik
nie musi zastanawiać się, w jakiej kwocie pobrać zaliczkę, aby pokryć wszystkie wydatki
służbowe) - w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydatków pracodawca może zasilić rachunek karty. Firma ma bieżącą kontrolę
nad wydatkami - z rachunku karty można wygenerować wyciąg bankowy.
Ponadto pracodawca może przekazywać
swoim pracownikom nagrody w postaci wpłaty na rachunek karty - firma nie musi zajmować się logistyką związaną z zakupem nagród
rzeczowych, a pracownicy są zadowoleni, że
każdy może przeznaczyć premię na dowolny
cel i w dogodnym dla siebie czasie (karta jest
ważna 1 rok).

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 25a, tel. 52 358 37 05

Zabezpieczenia spłaty
kredytu dla MŚP
PBS w Janikowie posiada w ofercie nowe, jeszcze bardziej korzystne formy zabezpieczeń
w postaci gwarancji de minimis i gwarancji
de minimis PLUS. Jest to gwarancja udzielona
w ramach programu dopuszczalnej pomocy
publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu
obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego,
mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis zabezpiecza
spłatę kredytu, natomiast nie stanowi dotacji
i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem
środków finansowych przedsiębiorcy. Od
gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 r.
za pierwszy roczny okres nie pobiera się opłat,
a od 1.01.2014 r. opłata będzie wynosić 0,5%
kwoty gwarancji.
Gwarancja de minimis umożliwia:
e dostęp do finansowania kredytem obrotowym lub inwestycyjnym przedsiębiorcom
z krótką historią kredytową lub niemającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie,
e nieobciążanie własnego majątku. W części
objętej gwarancją de minimis przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani na rzecz banku
udzielającego kredytu, ani na rzecz BGK.
Gwarancja de minimis zapewnia:
e oszczędność czasu - wszystkie formalności
załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym wraz z uzyskaniem kredytu,
e obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia - brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. Opłata prowizyjna za okres roczny gwarancji wynosi
0,5%. Dla gwarancji kredytów obrotowych
udzielonych do 31.12.2013 r. za pierwszy
rok ich obowiązywania - stawka wynosi 0%.
e minimum biurokracji - żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem:
e na etapie ubiegania się o gwarancję
wniosku o udzielenie gwarancji wraz
z informacją o pomocy publicznej,
e po uzyskaniu gwarancji - weksla wraz
z deklaracją wekslową, oświadczenia
o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Oddział w Gniewkowie ul. Dworcowa 4, tel. 52 358 51 50-59
Oddział w Trzemesznie plac 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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