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Nagroda główna w Lokacie SGB
trafiła do Janikowa!

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy
wszystkich Państwa do uczestnictwa
w kolejnych edycjach lokaty.

FOTOGRAFIE NA OKŁADCE: Krzysztof Kilanowski

W wyniku losowania szczęśliwym posiadaczem nagrody I stopnia - samochodu osobowego Kia Sportage GDI został Pan Zenon Drogowski
- klient Oddziału w Janikowie. Uroczyste wręczenie kluczyków do nowego samochodu odbyło się 16 czerwca 2014 r. w salonie Kia w Komornikach.
Oprócz nagrody głównej dla klientów naszego Banku wylosowano: damski i męski rower marki Cossac oraz czajnik elektryczny DeLonghi.
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Nowe funkcjonalności
w bankowości internetowej
Uprzejmie informujemy, że w Usłudze Bankowości
Elektronicznej SGB - WWW uruchomione zostały
nowe funkcjonalności importu i eksportu danych
z systemu:
» eksport historii operacji na rachunku,
» import listy odbiorców,
» import oraz eksport listy przelewów.
W celu poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług
wydłużona została wymagana długość hasła do logowania (min. 8 znaków) oraz kodów SMS (8 cyfr). Jeżeli
obecnie stosowane przez Państwa hasła są krótsze,
będą funkcjonować bez zmian, jednak przy najbliższej
zmianie hasła system poprosi o nadanie nowego hasła
wymaganej długości.
W przypadku składania przelewów walutowych na
rachunek walutowy prowadzony w tym samym banku, umożliwiono wykonywanie przelewów w opcji
„Przelew zwykły”, natomiast przy transakcjach w walucie obcej do innych banków (w Polsce i za granicą)
należy skorzystać z opcji „Przelew walutowy”.
Ponadto w zakładce „Wnioski” dla klientów indywidualnych (REB) i klientów instytucjonalnych (CEB)
udostępniono do komunikacji się z Bankiem różnego
rodzaju listy wniosków.
Dla klientów REB są to następujące wnioski:
» wniosek o zmianę adresu e-mail,
» wniosek o zmianę nr telefonu do usługi SMS,
» zmiana danych osobowych dla klienta indywidualnego,
» zmiana limitów do rachunków,
» zmiana sposobu dystrybucji wyciągów,
» zmiana dystrybucji kart TAN,
» zmiana adresu korespondencyjnego.
Dla klientów CEB są to następujące wnioski:
» wniosek o zmianę adresu e-mail,
» zmiana limitów do rachunków,
» zmiana sposobu dystrybucji wyciągów,
» zmiana adresu korespondencyjnego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo
w „Przewodniku dla Klienta”
Liczymy, że wprowadzone
zmiany pozwolą na jeszcze
lepsze spełnianie Państwa
oczekiwań w zakresie oferty
bankowości elektronicznej.

Obchody jubileuszu 150-lecia PBS
Z okazji jubileuszu 150-lecia Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie, który
obchodzimy w bieżącym roku, Bank przygotował szereg atrakcji dla mieszkańców Janikowa, Gniewkowa, Trzemeszna i okolic.
2 maja w Trzemesznie, a 31 maja w Gniewkowie (podczas obchodów dni miast) odbyły
się festyny rodzinne związane z Jubileuszem
Banku. Na najmłodszych czekało miasteczko
naukowe prowadzone przez naukowców prezentujących niezwykłe eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii. Z powodu niesprzyjającej
aury, loty balonem na uwięzi odbyć się mogły
tylko w Gniewkowie, natomiast dla wszystkich, którzy razem z nami świętowali nasz
Jubileusz, przygotowaliśmy zapierający dech
w piersiach pokaz laserowy.
q

Kolejny festyn odbędzie się 6 lipca br.
w Janikowie. Serdecznie zapraszamy!

Preferencyjny
kredyt mieszkaniowy
Mieszkanie dla Młodych
dostępny w PBS
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
od 16 czerwca 2014 r. posiada w swojej ofercie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla
Młodych”, dzięki któremu klienci w ramach
Programu z dopłatą będą mogli sfinansować
część wkładu własnego na zakup pierwszego
mieszkania lub domu jednorodzinnego, wyłącznie na rynku pierwotnym. Dopłaty mieszczą
się w granicach 10% - 20%, gdzie najmniejsze
wsparcie, tj. 10%, dotyczy rodzin bezdzietnych
oraz osób samotnych, 15% dla rodzin z dziećmi
i osób samotnie wychowujących dzieci; a dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5% na
spłatę części kredytu dla rodzin z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka.
Zachęcam wszystkich którzy nie mają własnego „m” do skorzystania z dofinansowania
w ramach Programu „Mieszkanie dla Mło-

dych” - mówi Dorota Malinowska, pracownik
Zespołu Produktów Bankowych. - Dzięki rządowej dopłacie zwiększa się wkład własny
kredytobiorcy, co pozytywnie wpływa na
zdolność kredytową kredytobiorców. Ważne
jest również to, że do kredytu mogą przystąpić zstępni lub wstępni, a także rodzeństwo,
małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha
lub teściowie nabywcy - dodaje.
q
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Nowe banknoty
Planując wakacyjne wyjazdy, warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu, dzięki któremu
można podróżować bez obaw, nie martwiąc
się o ewentualne wypadki za granicą. Oferowane przez Concordię ubezpieczenie Concordia Turysta to ubezpieczenie majątkowe,
obejmujące zakresem, poza następstwami
nieszczęśliwych wypadków (NNW), również
bagaż (utratę lub zniszczenie bagażu podróżnego), koszty leczenia (KL) z Assistance i odpowiedzialność cywilną (OC). Concordia Turysta
to poczucie bezpieczeństwa i gwarancja pomocy podczas podróży. Wykupując ubezpieczenie Concordia Turysta, zyskujesz:
» organizację pomocy lekarskiej, transportu medycznego lub dostarczenia lekarstw
w przypadku nieszczęśliwego wypadku
czy nagłego zachorowania oraz pokrycie
kosztów udzielonej pomocy poza granicami kraju;
» możliwość podwyższenia kosztów poszukiwania i ratownictwa (koszty akcji poszukiwawczej, np. z udziałem helikoptera mogą
być bardzo wysokie);
» pomoc tłumacza w: urzędzie, szpitalu, hotelu czy w sytuacji wypadku drogowego;
» niezmienną składkę, niezależnie od wahań
kursów walut;
» OC w zakresie ubezpieczenia;
» zabezpieczenie podróży na całym świecie
(OC z wyłączeniem USA i Kanady).
q

Bank Piastowski
- Ekspertem Concordii
Coraz bardziej kapryśna pogoda (ulewy,
so
huragany, gradobicie) często niesie za sobą katastrofalne skutki, dlatego też Banan
anking Magazine zwrócił uwagę na ubezbe
bezpieczenie upraw rolnych oferowane przez
ze
zez
Concordia Ubezpieczenia. Jest ono stwowo
worzone z myślą o rolnikach i producentach
tach
ch
rolnych i można je wykupić w placówkach
ac
ach
Piastowskiego Banku Spółdzielczego
go
w Janikowie, który niedawno otrzymał ty-tuł „Eksperta Concordii” za wieloletnią
współpracę oraz za lojalność i zaufanie.
W ramach ubezpieczeń upraw rolnych
każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie jest zobowiązany ubezpieczyć co najmniej 50 proc. posiadanej powierzchni do 30 czerwca każdego
ego
o
roku. Drugą połowę płaci Skarb Państwa.
Ubezpieczający może też skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Ochrony Prawnej
oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
(NWW). Pierwszy produkt obejmuje, m.in.,
pomoc prawną przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Natomiast drugi
gwarantuje wypłatę pieniędzy w przypadku śmierci, długotrwałego pobytu w szpitalu czy uszczerbku na zdrowiu będących
następstwem nieszczęśliwego zdarzenia.
Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia upraw
w Concordii jest stała wysokość składki, odpowiedzialność za szkody już od 8 proc.,
wysokość odszkodowania do 95 proc. sumy ubezpieczenia czy ciekawa oferta (pod
względem ceny i zakresu ubezpieczenia)
produktów chroniących zboża.
q

Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu banknoty o nominałach
10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi
zabezpieczeniami. Jedynym banknotem, który
nie uległ zmianie jest banknot o nominale 200
zł. Wszystkie dotychczasowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.
Zmodernizowane banknoty będą zastępowały zniszczone lub uszkodzone banknoty wycofywane z obiegu w ramach standardowych operacji zasilających
banki komercyjne w gotówkę. Wszystkie obecnie
używane banknoty bezterminowo pozostaną prawnym środkiem płatniczym.
Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych
zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji są widoczne.
Najważniejsze zmiany, jakie spostrzegą Polacy na
zmodernizowanych banknotach, to odkryte pole
znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej
i ulepszone zabezpieczenie recto-verso, czyli uzupełniającego się druku obustronnego. Warto pamiętać,
że banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostanie zmieniony.

Co warto zapamiętać?
» 7 kwietnia NBP zaczął zaopatrywać banki
w zmodernizowane banknoty i tym samym zaczęły się one pojawiać w powszechnym obiegu;
» jest to operacja czysto techniczna - wizerunki
nie uległy znaczącej zmianie, zmienią się jedynie
zabezpieczenia;
» obecne banknoty pozostaną bezterminowo
prawnym środkiem płatniczym;
» banknot o nominale 200 zł nie podlega na
razie modernizacji, niemniej ze względu na
bezpieczeństwo obrotu gotówkowego modernizacja banknotów jest procesem ciągłym.
Źródło: www.nbp.pl

q
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Spotkanie
w Orłowie
5 czerwca br. w Villi Orłowo odbyło się
spotkanie pn. „Prawo i finanse w biznesie”,
podczas którego przedsiębiorcy mogli
zapoznać się z elementami prawa
pracy i zasadami udzielania pożyczek
JEREMIE. W spotkaniu wzięło udział 60
przedsiębiorców.
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
od 150 lat dostarcza firmom wartościowych
rozwiązań finansowych, wciąż rozszerzając
swoją ofertę. Od kilku miesięcy udziela pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE, która ma
na celu wspieranie mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
- Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak uzyskać dostęp do taniego kredytowania - mówiła w Orłowie Anna Kaczmarek, Prezes Zarządu
PBS w Janikowie - My znamy odpowiedź na to
pytanie i chcemy się dzielić tą wiedzą. Rozwiązaniem jest Jeremie.
Obsługą inicjatywy Jeremie w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje się Kujaw-

sko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, jednak
to nie on, a właśnie PBS (i jeszcze tylko dwa
inne banki spółdzielcze), na podstawie umowy z Funduszem, udziela klientom pożyczek
inwestycyjnych i obrotowych.
Szczegółowe zasady udzielania pożyczek
przybliżył podczas spotkania Pan Rafał Sękowski z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego, natomiast możliwości zabezpieczenia pożyczek poręczeniem Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych przedstawił Pan Paweł Kossarzecki.
q

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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