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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH TRANSAKCJI INTERNETOWYCH
W lipcowym numerze (109) naszej Gazetki informowaliśmy użytkowników bankowości internetowej
o jednym ze sposobów (nie używaj kopiuj-wklej) obrony przed niepożądanym działaniem osób trzecich.
Dziś dodajemy jeszcze kilka zaleceń, ważnych dla bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.
Warto zauważyć, że większość tych rad dotyczy wszystkich użytkowników komputerów, a nie tylko
użytkowników bankowości internetowej.
Usługi bankowości internetowej realizuj wyłącznie z własnego komputera i własnej instalacji.
Nie korzystaj z przypadkowego dostępu do sieci - np. do WiFi.
Na swoim komputerze posiadaj zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe uznanej
firmy.
Nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty mailowej od nieznanych
nadawców.
Do logowania się nie używaj adresu lub linku podesłanego we wiadomości e-mail.
Kończąc pracę zawsze używaj polecenia WYLOGUJ.
Nie podawaj poufnych informacji na nieznanych stronach, szczególnie gdy jest tylko podobna do
strony bankowej.
Sprawdzaj, czy strona do logowania posiada odpowiedni adres, oraz czy połączenie z bankiem jest
szyfrowane.
Sprawdzaj poprawność certyfikatu strony www.
Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie danych haseł i nazw użytkownika w formularzach.
Te trzy ostatnie zalecenia wielu użytkownikom sprawią zapewne pewien kłopot, dlatego przedstawiamy
poniżej jak to powinno się przedstawiać na ekranie użytkownika.

MOŻNA ZAPOMNIEĆ O GOTÓWCE ...
... z kartą VISA Electron. Od połowy września trwa sprzedaż promocyjna kart płatniczych dla
klientów indywidualnych, posiadaczy rachunków w naszym Banku.
W okresie trwania promocji (do dnia 30 listopada) klienci, którzy zamówią kartę VISA Electron
lub VISA Electron pay Wave (zwaną też „zbliżeniową”) i wykonają minimum jedną bezgotówkową
transakcję na kwotę co najmniej 50 zł, otrzymają upominek w postaci eleganckiego portfela.
Sprzedażą premiową objęte są pierwsze karty wydane do nowo otwartych rachunków ROR oraz do
istniejących już ROR, do których jeszcze nie były wydane karty.
Jak to załatwić? To proste: w naszej placówce podpisać umowę o wydanie karty debetowej, po jej
odebraniu dokonać przynajmniej jednej transakcji na kwotę minimum 50 zł, (w terminie do 10.12.) a po
kilku dniach zgłosić się po odbiór nagrody – nie później niż do 15 grudnia.
CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH
w II kwartale 2014 r., obowiązujące od dnia 22.09.2014 r. do dnia udostępnienia
przez ARiMR danych za kolejny kwartał (cena w zł za hektar).
Polska
Woj. pomorskie
Woj.Warm-maz.
Najwyższa
Najniższa

ogółem
32.430,7
31.928,8
29.761,4
43.707,1
Kujawsko-pom.
19.549,6
Podkarpackie

kl. I, II, III a
42.627,0
42.113,0
33.803,0
60.703,0
Opolskie
22.311,0
Podkarpackie

kl. III b, IV
33.003,0
32.597,0
31.097,0
45.604,0
Wielkopolskie
20.359,0
Podkarpackie

kl. V, VI
23.625,0
26.159,0
25.099,0
32.983,0
Kujawsko-pom.
14.861,0
Świętokrzyskie

PRZEPRASZAMY ZA CHOCHLIKA...
... drukarskiego, który przypomniał o swoim istnieniu we wrześniowym numerze naszej Gazetki.
Na ostatniej stronie na skutek pomyłki przy składaniu numeru znalazła się nieaktualna już informacja
o bankowej ofercie pod nazwą „Lokata słoneczna”.
Na usprawiedliwienie mamy tylko to, że reklama, która miała się tam znaleźć, miała bardzo podobny
układ graficzny i prawdopodobnie dlatego różnica nie została w porę zauważona. A chochlik – jak to on
– od czasu do czasu daje o sobie znać.
		
Z okazji minionych niedawno imienin pana Michała Pietrucina,
zasłużonego wielce dla naszego Banku, wieloletniego Prezesa, moc
najserdeczniejszych życzeń – przede wszystkim zdrowia, wszelkiej
pomyślności i wielu lat szczęśliwego bycia emerytem życzą - w pełnym
składzie - Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego
w Stegnie.
CZY DECYZJA JUŻ ...
... została podjęta? Czy należność z tytułu dywidendy za miniony rok
ma być dopisana do Twoich udziałów (i – w razie potrzeby – zostanie
uzupełniona do kolejnego, pełnego udziału), czy ma być wypłacona.
Jeśli dbasz o kondycję finansową swego banku – nie podejmuj tych
pieniędzy. Prosimy o załatwienie sprawy jak najszybciej, bo pod koniec roku
księgowość ma poważne spiętrzenie zadań i szkoda czasu na absorbowanie
sprawą, która już dawno powinna być załatwiona.
Zapraszamy, sprawę można załatwić w każdej naszej placówce.

PŁATNOŚCI DLA ROLNIKÓW...
...w nowej perspektywie finansowej UE, to dla Polski 32 miliardy euro na WPR (Wspólną Politykę
Rolną), w tym na płatności bezpośrednie 21 mld euro. Na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich nasz
kraj otrzyma o około 12% więcej niż w latach 2007-2013.
Przepisy Komisji Europejskiej określające nowe zasady przyznawania płatności w ramach WPR
zaczną obowiązywać od roku 2015, rok bieżący jest rokiem przejściowym do nowych zasad.
Za rok bieżący przyznawane więc będą te same rodzaje płatności, które stosowane były w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I) oraz płatności
uzupełniającej do powierzchni upraw roślin paszowych.
Wprowadzono dwie zmiany, które korzystnie przekładają się na powierzchnię kwalifikującą się do
wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy.
- Do płatności kwalifikują się grunty, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30
czerwca 2013 r.
- Płatności unijne nie będą pomniejszane z tytułu tzw. modulacji, w związku z czym nie będzie
stosowana także redukcja płatności krajowych.
Informacja powyższa pochodzi z obszernego opracowania zamieszczonego w Informatorze SGB
nr 2/4/2014. Pełny tekst zawiera szereg interesujących dla rolników informacji, między innymi o nowych
przywilejach, ale i nowych obowiązkach.
Osoby poważnie zainteresowane tym czterostronicowym tekstem w formacie A4, mogą uzyskać dostęp
do wymienionego powyżej Informatora w centrali naszego Banku za pośrednictwem sekretariatu.
GDY STRACISZ KARTĘ PŁATNICZĄ,

... gdy nie wiadomo co się z nią dzieje, konieczne jest zastrzeżenie, aby
nie została wykorzystana w sposób nieuprawniony.
System Zastrzegania Kart pozwala szybko zastrzec kartę płatniczą,
nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do swego banku. To w pełni
automatyczne rozwiązanie wykorzystuje technologię rozpoznawania
mowy. Po wypowiedzeniu nazwy wydawcy karty, portal automatycznie
przekieruje rozmowę do właściwej infolinii banku, który wydał kartę,
celem jej zastrzeżenia. 		
Wpisz ten numer do swego telefonu komórkowego!

				

OGŁOSZENIE

SPRZEDAM domek letniskowy 30 m2, drewniany, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, taras.
Lokalizacja – Stegna. Kontakt: 55 247 9535 lub 727 546 460.
Przypominamy: ogłoszenia drobne są bezpłatne dla naszych udziałowców. Zgłoszenie – w każdej
naszej placówce.

LOKATA „SGB-LATO 2014”
z nagrodami
– tylko do 10 października!
Minimalna kwota wpłaty – 500 zł.
Oprocentowanie lokat:
3 miesięczna – 2,20%
6 miesięczna – 2,60%
Każda lokata bierze udział
w losowaniu nagród
Nagroda I stopnia
(uczestniczą wszystkie lokaty)
to samochód osobowy RENAULT
CAPTUR ZEN (cena 61.600 zł.)
Nagrody II stopnia
(lokaty z naszego banku)
skuter....szt. 1 (cena 3.500 zł)
walizki ..... szt. 2 (cena 570 zł)
radioodtwarzacz .... szt. 3 (cena 390 zł)
Życzenia imieninowe
Najserdeczniejsze życzenia imieninowe – licznych sukcesów w sprawach osobistych i zawodowych, zdrowia
i wszelkiej pomyślności kierujemy do solenizantów, którymi są:
W październiku:
5. Apolinary, Igor. 6. Artur, Fryderyka. 7. Marek, Mirella, Sergiusz.
8. Brygida, Marcin, Pelagia. 9. Arnold, Bogdan, Ludwik.
10. Daniel, Franciszek, Paulina. 11. Aldona, Brunon. Emil.
12. Eustachy, Maksymilian, Witold. 13. Edward, Teofil. 14. Alan, Dominik.
15. Jadwiga, Teresa. 16. Ambroży, Gaweł. 17. Lucyna, Małgorzata.
18. Julian, Łukasz. 19. Piotr, Ziemowit. 20. Felicjan, Irena.
21. Celina, Urszula. 22. Filip, Kordian. 23. Marlena, Seweryn.
24. Areta, Marcin, Rafał. 25. Daria, Inga, Kryspin. 		
26. Dymitr, Ewaryst, Lucjan. 27. Iwona, Sabina.
28. Tadeusz, Szymon. 29. Teodor, Wioletta. 30. Edmund, Przemysław.
31. August, Saturnin.
W listopadzie:
1. Andrzej, Seweryn. 2. Bohdana, Tobiasz. 3. Hubert, Sylwia. 4. Karol, Olgierd. 5. Elżbieta, Sławomir.
6. Feliks, Leonard. 7. Antoni, Ernest. 8. Adrian, Seweryn, Wiktor. 9. Aleksander, Genowefa, Teodor.
10. Andrzej, Lena, Leon.
				
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 15 października,
następny 5 i 19 listopada 2014 r. w godz. 900-1500.
Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: sekretariat@bsstegna.pl strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 3.10.2014 r.

Skład i druk:

Sztutowo, ul. Lipowa 8, tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl

