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Klientom i Udziałowcom naszego Banku, wszystkim czytelnikom naszej
Gazetki, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia – miłych, spokojnych, radosnych, wolnych od
codziennych trosk, Świąt w gronie najbliższych.
Życzymy, aby te świąteczne dni upłynęły w radosnej i spokojnej atmosferze,
w gronie rodziny, przyjaciół, osób bliskich.
W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności,
zdrowia, licznych życiowych sukcesów.
Niech spełnią się Wasze wszystkie, najskrytsze nawet marzenia.
Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.

WYBRALIŚMY
A więc stało się, mamy nowe władze lokalne. Społeczeństwo wybrało nowe władze samorządowe – radnych,
wójtów, burmistrzów. Wszystkim, którzy będą przez najbliższe cztery lata sprawować władzę w organach
samorządów lokalnych, gratulujemy wyboru i życzymy wytrwałości, zaangażowania, mądrych decyzji oraz
licznych kontaktów z wyborcami. A włodarzom poszczególnych miast i gmin z obszaru działania naszego Banku
– szczególnie dobrej współpracy z naszą instytucją w zakresie obsługi finansowej samorządów.
SUKCESY W SIATCE
Nasz Bank w ramach społeczno-kulturalnej działalności już po raz drugi wsparł finansowo kobiecy zespół
siatkarek „Olimpia”ze Stegny, umożliwiając im wpłatę wpisowego na zawody.
Zespół znów pokazał klasę, bo w Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Ornety (8.XI.2014 r.)
wywalczył brązowy medal i po raz pierwszy w tym turnieju znalazł się na podium.
O zespole i jego poprzednim sukcesie pisaliśmy w naszej gazetce
nr 105 (marzec 2014) wyliczając przy okazji zdobyte w turniejowych
bojach, w ciągu minionych 10 lat, liczne medale.
Ostatnio zespół ten zdobył kolejny, tym razem srebrny medal,
w zawodach o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Chwaszczynie.
Warto podkreślić, że zespół, który powstał blisko 20 lat temu,
działa na zasadzie czysto towarzyskiej, wszystkie koszty pokrywają
zawodniczki z własnej kieszeni, a kiedy już naprawdę brakuje
– proszą o wsparcie różnych instytucji. Ich występy na zawodach
w koszulkach z napisem STEGNA wspierają działania promocyjne
na rzecz – turystycznej zresztą – gminy, ale ostatnio występują
w koszulkach z napisem BANK SPÓŁDZIELCZY W STEGNIE, który
jako sponsor również zasługuje na promocję.
Kapitan zespołu – Magdalena Wilkanowska – w imieniu wszystkich zawodniczek, składa kierownictwu Banku
serdeczne podziękowanie za pomoc finansową okazaną zespołowi.
Skład zespołu: Magdalena Wilkanowska, Edyta Zdyb, Karolina Góra, Beata Siedlecka, Beata Rohde, Natalia
Bagińska, Mariola Zdrojewska, Katarzyna Szreder. Mężczyzna na zdjęciu to mąż jednej z zawodniczek.

MAŁY, PROWINCJONALNY, NOWOCZESNY
Nasz Bank nie pozostaje w tyle za postępem i nowoczesnością w ofercie usług bankowych. Jego władze
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że pozostawanie w tyle za postępem w kreowaniu nowych ofert i opóźnienia
we wdrażaniu najnowszych procedur i technik obsługi klientów grozi utratą ich zaufania i w konsekwencji samych
klientów
Poniżej przypominamy Państwu o dostępnych, różnorodnych ułatwieniach w korzystaniu z naszych usług.
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Międzynarodowy przekaz pieniężny z krótkim czasem realizacji,
globalnym zasięgiem oraz łatwym sposobem korzystania bez
konieczności posiadania konta bankowego czy karty. Jedynym
warunkiem jest ważny dokument tożsamości.
Możliwość korzystania z usług banku na urządzeniach mobilnych,
tzn. telefonach komórkowych typu smartfon i tablet przez
7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Dzięki tej usłudze istnieje
możliwość: realizacji QRprzelewów, przeglądu historii operacji na
rachunku, wykonywania przelewów i doładowania telefonów.
QRprzelew to funkcja umożliwiająca szybkie wprowadzenie
danych z faktury za pomocą zdjęcia QR kodu do formularza
przelewu bez konieczności wpisywania danych.
System szybkich przelewów. Pieniądze z konta w naszym banku
dotrą do drugiego banku nawet w 15 sekund!
Szybkie i bezpieczne doładowanie telefonów komórkowych
wszystkich sieci, bez zbędnego wpisywania kodów, w kwocie od
5 do 300 zł. Doładowanie można wykonać zarówno z konta jak
i w kasie banku.
Produkt służący do uzyskiwania przez klientów banku informacji
na temat stanu środków i obrotach na rachunku bez konieczności
kontaktowania się z pracownikami banku. Usługa ta polega na
przesyłaniu na telefon komórkowy klienta wiadomości tekstowej,
m in. informującej o wpłatach na rachunek i wypłatach z rachunku.
Płatność w internecie za pomocą karty bankomatowej. Usługa
umożliwiająca bezpieczne zakupy w internecie. Jest całkowicie
bezpłatna. Jednorazowa aktywacja – w każdej placówce banku.
Kwota do 20.000 zł! Kredyt z terminem spłaty do 20 miesięcy,
oprocentowany w stosunku rocznym 9,5% zmienną stopą, prowizja 0%.
Przeznaczona dla osób, które ukończyły 13 lat. Jest to forma
nowoczesnego „kieszonkowego”. Na kartę można wpłacać dowolną
kwotę, którą później można wykorzystać płacąc bezgotówkowo za
zakupy w sklepie lub w internecie jak i pobrać z bankomatu.
Do karty nie trzeba zakładać konta!
Konto przeznaczone dla osoby uczącej się w wieku od 13-25 lat.
Bez opłaty za: prowadzenie konta, wydanie karty, Internet Banking
oraz wypłaty z bankomatów w sieci SGB.

UWAGA, ZMIANA GODZIN PRACY WSZYSTKICH PLACÓWEK BANKU
W piątek, 19 grudnia obsługa klientów do godziny 14.oo
W środę, 24 grudnia (wigilia) obsługa klientów do godziny 12.oo
W środę, 31 grudnia (sylwester) obsługa klientów do godziny 12.oo
W czwartek, 1 stycznia 2015 r. wszystkie placówki będą nieczynne.
W piątek, 2 stycznia obsługa klientów od godziny 11.oo do godzin zwykłego dnia
pracy poszczególnych placówek.

TO JUŻ OSTATNIE DNI...
... na załatwienie sprawy dywidendy. Po raz ostatni przypominamy udziałowcom, że niezbędna jest
decyzja w sprawie należnej im dywidendy. Dotyczy to – rzecz to oczywista – tych, którzy jeszcze nie
zadecydowali, czy należność z tytułu dywidendy za miniony rok ma być dopisana do ich udziałów
(i – w razie potrzeby – zostanie uzupełniona do kolejnego, pełnego udziału), czy ma być wypłacona.
Nie utrudniajmy życia paniom w księgowości, bo pod koniec roku i tak mają wyjątkowo dużo pracy. Zapraszamy,
sprawę można załatwić w każdej naszej placówce. Na decyzję 106 udziałowców w dniu 01.12.2014 wciąż jeszcze
czekała kwota 4.555,95 zł.
TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE
W ROKU 2015
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SZYBKO, ŁATWO, TANIO

Już w pierwszym dniu funkcjonowania w naszych
placówkach usługi systemu WESTERN UNION,
w dniu 15 października, w placówce w Sztutowie
realizowana była pierwsza transakcja. Z tej okazji klientka
uhonorowana została drobnymi upominkami w postaci
kalendarza, notesu z długopisem i breloka, a dając wyraz
zadowolenia ze sprawnego przebiegu transakcji obiecała
popularyzować wśród znajomych tą nowoczesną, szybką
i nieskomplikowaną usługę.
Sprzedaż premiowa „Skorzystaj z wygody firmowej karty”
została przedłużona do 28 lutego 2015 r.
Aby wziąć w niej udział należy: podpisać umowę o wydanie karty debetowej MasterCard Business PayPass
– do 28.02. 2015 roku, wykonać zamówioną kartą minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę
nie mniejszą niż 50 zł - do 10.03. 2015 roku, odebrać upominek w placówce Banku – do 24.03.2015 roku.

SKANUJESZ .... I MASZ ...
					
... bezpośredni dostęp do Internet Bankingu
naszego banku.
Aby odczytać QR kod trzeba mieć telefon
(smartfon) z aparatem foto i zainstalować aplikację
do odczytywania kodów. Po zeskanowaniu kodu
aplikacja przeniesie Cię na stronę logowania do
systemu bankowości elektronicznej.

<KREDYT DLA CIEBIE>

Oferta aktualna
DO 31 GRUDNIA
Kredyt do 20.000 zł
procentowanie - 9,5%,
prowizja 0%
Termin spłaty – do 20 miesięcy

< LOKATA JESIEŃ-2014 >
Oferta aktualna
DO 19 GRUDNIA
Minimalny wkład 500 zł
Oprocentowanie
3 mies. -1,7%
6 mies. -2.0%

Życzenia imieninowe
Wszelkiej pomyślności, sukcesów w sprawach osobistych i zawodowych, zawsze dobrego samopoczucia
i – przede wszystkim – zdrowia życzymy wszystkim solenizantom, którymi są:
W grudniu
7-Ambroży, Marcin. 8-Maria, Wirginia. 9-Leokadia, Wiesława.
10-Julia, Loreta. 11-Artur, Daniel, Waldemar. 12-Aleksandra,
Dagmara. 13-Łucja, Otylia. 14-Alfred, Izydor. 15-Celina, Walerian.
16-Alina, Euzebiusz, Zdzisława. 17-Florian, Łazarz. 18-Bogusław,
Gracjana. 19-Dariusz, Gabriela, Urban. 20-Bogumiła, Dominik,
Makary. 21-Piotr, Seweryn, Tomasz. 22-Honorata, Judyta, Zenon.
23-Sławomira, Wiktoria. 24-Adam, Ewa. 25-Anastazja, Eugenia,
Mateusz. 26-Dionizy, Szczepan. 27-Cezary, Żaneta. 28-Antoni,
Teofil. 29-Dominik, Tomasz. 30-Eugeniusz, Sabina. 31-Melania,
Sylwester.
W styczniu
1-Mieczysław, Mieczysława, Mieszko. 2-Izydor, Makary. 3-Danuta,
Genowefa. 4-Angelika, Aniela. 5-Edward, Emilian, Hanna. 6-Kacper,
Melchior, Baltazar. 7-Julian, Lucjan, Walenty. 8-Mścisław, Seweryn.
9-Antoni, Marcelina. 10-Danuta, Wilhelm. 11-Feliks, Honorata, Matylda.
12-Arkadiusz, Greta. 13-Bogumiła, Weronika 14-Feliks, Hilary.
15-Izydor, Paweł.
		Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 10 i 19 grudnia,
następny 7 i 21 stycznia 2015 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 8.12.2014 r.

Skład i druk:

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

