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ZOSTAŃ WSPÓŁWŁAŚCICIELEM BANKU . . .
... a precyzując tę propozycję – zostań udziałowcem Banku Spółdzielczego w Stegnie. Każdy
udziałowiec jest – z mocy prawa – współwłaścicielem, każdy jego udział co roku zyskuje na wartości.
W sprawozdaniu Zarządu z działalności w roku 2013 jest informacja, że każde 100 zł wniesione jako
udział ma już wartość 573 zł. Informacja o wynikach działalności w minionym – 2014 roku przedstawiona
będzie na Zebraniu Przedstawicieli w postaci oficjalnego dokumentu – sprawozdania z działalności Banku.
Wcześniej, fragmenty dokumentu opublikujemy na łamach naszej Gazetki, będą też prezentowane na
poprzedzających doroczne Zebranie Przedstawicieli spotkaniach Grup Członkowskich. Harmonogram
tych zebrań podamy w następnym numerze.
Warunki przyjęcia w poczet członków – udziałowców – naszego Banku:
Złożenie pisemnej deklaracji, wpłacenie wpisowego (50 zł osoby fizyczne, 200 zł osoby prawne),
zadeklarowanie wniesienia minimum jednego udziału – osoby fizyczne, dziesięciu udziałów – osoby
prawne.
Korzyści wynikające z członkostwa:
- nieograniczony dostęp do wszystkich ofert i rodzajów usług naszego Banku,
- udział w zyskach – otrzymywana każdego roku dywidenda, wzrost wartości udziału,
           Dokończenie na następnej stronie
BANK SPONSOROWAŁ ...
... a raczej dofinansował, w ramach swojej
działalności społeczno-kulturalnej kilka imprez
noworocznych organizowanych w różnych
miejscowościach na terenie działania naszego
banku.
I tak:
Dzień Seniora w Kątach Rybackich, zabawy
choinkowo-karnawałowe dla przedszkolaków
w Zespole Szkół w Tujsku, dla dzieci z Rybiny
i Popowa, Świerznicy, Tujska, dla dzieci
i mieszkańców z Bronowa, Żuławek i Książęcych
Żuław, bal mikołajkowy w przedszkolu
w Stegnie, IX Konkurs Specjałów Karnawałowych
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, bal
karnawałowy Caritas Parafii Sztutowo.

Zabawa choinkowa w Rybinie

         Bal przedszkolaków w Stegnie

                 Zostań współwłaścicielem - dokończenie
- czynne i bierne prawo wyborcze – do organów samorządowych Banku (Zebranie Przedstawicieli, Rada
Nadzorcza),
- wpływ na tworzenie strategii działalności Banku w drodze wnioskowania na Zebraniach Grup Członkowskich
oraz w drodze indywidualnych wniosków do władz samorządowych Banku,
- udział w działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Bank na rzecz naszych klientów, udziałowców.
Dane dotyczące funduszu udziałowego,
stan na dzień 31.12 każdego roku.
Liczba udziałowców
Stan f-szu udziałowego
Przeciętna wartość jednego udziału
w przeliczeniu na jednego udziałowca
Oprocentowanie udziałów za poprzedni rok

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

652
1.994.479,16 zł
3.059,02 zł

630
2.012.477,29 zł
3.194,41 zł

617
2.025.540,45 zł
3.282,89 zł

4,50%

3,50%

3,00%

KOMUNIKATY
PRZYPOMINAMY! TYLKO DO 13 MARCA trwa promocja cenowa na wydawanie kart MasterCard
Debit Paypass  i  MasterCard PayPass Business - bez jakiejkolwiek opłaty, oraz na wydawanie karty
MasterCard przedpłaconej dla osób fizycznych i firm z opłatą 8,93 zł.
KREDYT SEZONOWY TURIST uruchomiony został z dniem 10.02.2015 r. Kredyt oprocentowany jest według
zmiennej stopy procentowej w wysokości 7,5% w stosunku rocznym. Prowizja przygotowawcza wynosi 1,0%
kwoty przyznanego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres do 9 miesięcy. Dedykowany na rozwój działalności
gospodarczej w branży turystycznej.
DOŁADOWANIE w okienku znów działa. Po krótkim okresie wyłączenia tej usługi nie z winy naszego banku,
funkcja ta została przywrócona.
ZAKŁADANIE LOKAT w systemie Internet Banking (IB) to wygodny sposób załatwienia sprawy bez
wychodzenia z domu. Osoby, które jeszcze nie używają systemu IB zachęcamy do włączenia swego komputera
w system i korzystania z możliwości szybkiego obsługiwania swojego konta przez internet. LOKATY
PRZEZ INTERNET można zakładać w dowolnym dniu i o dowolnej porze, na okres jednego, trzech, sześciu
i dwunastu miesięcy. Oprocentowanie, w skali roku, odpowiednio: 1 m 1,5%, 3 m 1,7%, 6 m 1,85%, 12 m 2,0%.
Minimalna kwota lokaty to 500 zł. Zapraszamy!
WYGRANE NAGRODY w lokacie promocyjnej SGB Bank SA WIOSNA 2014 to rower Kross Hexagon,
rower Kross Classica II, komplet mebli ogrodowych, grill f-my Weber szt. 2, portfel marki Wittchen szt. 10.
Wszystkie nagrody dotarły już do naszych udziałowców.
ZAMÓW PIENIĄDZE wcześniej - dwa dni - jeśli trzeba będzie wypłacić kwotę większą niż 20 tys. zł lub
więcej niż 5 tys. euro. Takie są obowiązujące Bank wymogi bezpieczeństwa wypłat.
OGŁOSZENIA DROBNE - członkowie (udziałowcy) naszego Banku mogą zamieszczać na łamach naszej
gazetki bezpłatnie. Tekst należy pozostawić w najbliższej placówce naszego Banku, najlepiej na naszym druczku
wypełnionym dużymi literami. Gazetka ukazuje się około połowy każdego miesiąca.
LOTERIĘ Z NAGRODAMI ogłosiła stegieńska firma RADO – materiały budowlane.
Do dnia 31 marca za każde wydane tam 50 zł klient dostaje kupon biorący udział w losowaniu nagród
w dniu 4. kwietnia, na terenie sklepu, o godzinie 14.
Do wygrania:
tablety, wiertarka, zestaw narzędzi glazurnika, profesjonalny pistolet do piany i wiele nagród pocieszenia.
Loteria nie obejmuje zakupów węgla.
Regulamin loterii dostępny na terenie sklepu.

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI POSIADACZA RACHUNKU
Ponieważ pojawiają się od czasu do czasu pytania w sprawie dysponowania pieniędzmi znajdującymi się na
koncie osoby zmarłej, wyjaśniamy jedną z kwestii z tym związanych. Istnieje możliwość zadysponowania
środkami pieniężnymi, na wypadek śmierci, przez posiadacza rachunku, jeśli spełnione są jednocześnie następujące
warunki: posiadacz rachunku jest osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych, rachunek nie jest rachunkiem
wspólnym, rachunek nie jest prowadzony na rzecz SKO lub PKZP. Limit środków objętych dyspozycją na wypadek
śmierci jest niezależny od ilości zawartych przez niego umów i wniesionych środków, jest to kwota odpowiadająca
dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród
z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza
rachunku. Według GUS-u średnia liczona za rok 2014 to kwota 87.569 zł.
Zadysponować wkładem można na rzecz: współmałżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa.
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, posiadacz rachunku wskazuje proporcje ułamkowe lub
procentowe, określające udział poszczególnych osób w kwocie zgromadzonych środków, według stanu na dzień
śmierci posiadacza rachunku.
Jednorazowa opłata za dokonanie zapisu na wypadek śmierci to kwota 30 zł.
Przykład: posiadacz (na rachunku) kwoty 100 tys. zł dokonał dyspozycji pomiędzy żonę, swego brata oraz
swego syna według następujących proporcji: żona 50%, syn 30%, brat 20%. Kwota do podziału to właśnie te
87.569 zł, a nie pełny stan posiadania na rachunku.
Gdyby na rachunku było np. tylko 80 tys. zł – wskazany sposób podzielenia dotyczyłby tej kwoty w całości.
UWAGA! Przypominamy, że pełnomocnictwo do rachunku wygasa z chwilą śmierci właściciela rachunku.
Na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa stałego lub rodzajowego, pełnomocnik nie jest uprawniony do
złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
GRA EKONOMICZNA - BIS
Z dużym opóźnieniem dotarły do nas wyniki drugiej edycji
Gry Ekonomicznej, o której swego czasu informowaliśmy nieco
obszerniej w numerze 111 naszej Gazetki. Podobnie było z
opublikowaniem wyników pierwszej edycji, a przyczyną jest
dość skomplikowany system opracowania wyników z podziałem
na poszczególne banki, rozpisanie danych na województwa,
słowem – biurokracja.
W drugiej edycji nasz Bank zarejestrował zgłoszenie się
z naszego terenu 19 uczestników, którzy we wszystkich
konkurencjach wygrali następujące nagrody: smartfon, głośnik,
12 szt. słuchawek i 15 szt. myszy komputerowych. Ogólna
liczba graczy w skali całego kraju wyniosła 7.514 osób.
Z danych liczbowych o przebiegu drugiej edycji wynika,
że Gra nie cieszyła się już tak dużym ainteresowaniem jak
w pierwszej. Czy będzie kolejna – trzecia edycja – jeszcze nie
wiadomo.
Sprzedaż premiowa „Skorzystaj z wygody firmowej karty”
w naszym Banku trwa jeszcze tylko do 28 lutego 2015 r.
Aby wziąć w niej udział należy podpisać umowę o wydanie karty debetowej MasterCard Business PayPass w
terminie do 28.02.2015 roku, wykonać otrzymaną kartą minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę nie
mniejszą niż 50 zł – w terminie do 10.03.2015 roku.
Premię – czyli upominek - należy odebrać w placówce Banku - do 24.03.2015 roku.

Kredyt sezonowy

TURIST

7,5%
1,0%
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NASZA NAJNOWSZA OFERTA:
„LOKATA SGB – ZIMA 2015”
z nagrodami.
Aktualna od 19 stycznia do 10
kwietnia 2015 r.
Główna nagroda – samochód KIA
Minimalny wkład 500 zł.
Okres zakładania lokaty
od 19.01 do 10.04.2015 r.
oprocentowanie stopą zmienną,
w stosunku rocznym:
3 miesięczna lokata 1,7%
6 miesięczna lokata 2,0%

Kredyt

Zimowy
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9,0%
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Życzenia imieninowe

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe – zdrowia, wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów i zawsze
dobrego samopoczucia przekazujemy wszystkim solenizantom, którymi są:
W lutym
12-Benedykt, Ludwik, Nora. 13-Grzegorz, Julian, Katarzyna. 14-Cyryl, Metody,
Walenty. 15-Jowita, Faustyna, Zygfryd. 16-Danuta, Julianna, Szymon. 17-Aleksy,
Łukasz, Zbigniew. 18-Konstancja, Zuzanna. 19- Arnold, Konrad, Marceli.
20-Eustachy, Leon, Ludmiła. 21-Eleonora, Feliks, Robert. 22-Małgorzata, Marta,
Piotr. 23-Damian, Izabela, Romana. 24-Bogusz, Maciej, Modest. 25-Cezary, Wiktor.
26-Aleksander, Mirosława.27-Anastazja, Gabriela. 28-Makary, Roman.
W marcu
1-Albin, Antoni. 2-Helena, Radosław. 3-Kunegunda, Martyna. 4-Kazimierz, Łucja.
5-Adrian, Fryderyk. 6- Róża, Wiktor. 7- Paweł, Tomasz. 8-Beata, Stefan, Wincenty.
9-Dominik, Franciszek, Katarzyna. 10-Cyprian, Marceli.
Zgubiłeś kartę, zgłoś!
Z okazji przypadającego w dniu 8 marca Dnia Kobiet czyli „damskiego święta”,
wszystkim paniom przesyłamy już teraz najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, oby przez rok cały panowie byli tacy uprzejmi i troskliwi jak w tym
właśnie dniu. Wszystkiego najlepszego!
             Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 18 lutego,
następne 4 i 18 marca 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 14.02.2015 r.

Skład i druk:

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

