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SGB – CO TO ZNACZY?
Co znaczą trzy litery SGB widoczne w logo na stronie
tytułowej naszej Gazetki? Z pewnym trudem udało się
zapytać o to kilkanaście przypadkowo spotkanych osób.
Wśród nich byli wprawdzie tacy, którzy poprawnie ten
skrót rozszyfrowali, ale większość rozmówców, którym
pokazaliśmy stronę tytułową naszej Gazetki miała
dość ciekawe pomysły na rozwinięcie tego skrótu.
Widząc stronę tytułowa gazetki bankowej kierowali swoje myśli ku tematyce bankowej. “Spółdzielczy Gminny
Bank”, “System Gospodarki Bankowej”, “Samodzielna Grupa Banków”, “Stowarzyszenie Gazet Bankowych”
- to kilka bardziej sensownych skojarzeń. Były też całkiem absurdalne, których cytować nie ma sensu.
SGB to SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA, która zrzesza 202 Banki Spółdzielcze. Początkowo
była to wspólnota oparta na prawie spółdzielczym – taka spółdzielnia spółdzielni. Obecnie jest to
zrzeszenie Banków Spółdzielczych, nadal działających na podstawie prawa spółdzielczego, będących
udziałowcami jednostki centralnej o nazwie “Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank” Spółka Akcyjna.
Realia wolnego rynku zmusiły poszczególne, działające w pełni samodzielnie, Banki Spółdzielcze do
zorganizowania się w jednostkę silną organizacyjnie i finansowo.
Misją banków zrzeszonych w SGB jest wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych,
zacieśnianie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi miast, powiatów, gmin a Bankami
Spółdzielczymi.
Podstawowym zadaniem grupy jest kompleksowa obsługa finansowa firm działających na obszarze
ich działania oraz obsługa miejscowych budżetów terenowych. Klientom indywidualnym i podmiotom
gospodarczym banki te oferują pełną gamę usług bankowych w zakresie kredytów i depozytów oraz
obsługi kasowej. Priorytetem jest dbałość o jakość i kompleksowość świadczonych usług oraz dbałość
o różnorodność ofert, w pełni odpowiadających oczekiwaniom klientów.
Bardzo ważnym atutem wszystkich banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB jest fakt, że są to
banki wyłącznie polskie, z polskim kapitałem utworzonym przez spółdzielców-udziałowców.
W tym roku Zrzeszenie SGB obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Do tego tematu będziemy jeszcze
mieli okazję powrócić w późniejszych numerach naszej Gazetki.
PRZYPOMINAMY, RADZIMY
Dywidenda, stan na dzień 31.07.2015
Pobrane

Na udziały

Skoro obiecaliśmy, że w kolejnych numerach Gazetki
będziemy przypominać naszym udziałowcom, ażeby zechcieli
szybko podjąć decyzję w sprawie należnej dywidendy – to
obietnicę spełniamy.
Przypominamy, że należy jak najszybciej podjąć decyzję, jak
ta kwota ma być zadysponowana.
Radzimy, aby podjąć decyzję o pozostawieniu jej jako
kolejny udział, co będzie świadectwem dbałości udziałowca
o kondycję finansową naszego banku.
Zapraszamy do naszych placówek.
Na wykresie od góry, odpowiednio:
Kwoty pobrane, przeznaczone na udziały, bez decyzji.

Bez decyzji
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WARTO PAMIĘTAĆ ŻE ...
– od dnia 10.08.2015 r. została ujednolicona Tabela Opłat i Prowizji dotycząca wpłat
gotówkowych w kasie banku. Prowizja od wpłat na rachunki bankowe prowadzone
w innych bankach wynosi 0,5% kwoty, nie mniej jednak niż 2,50 zł (zlikwidowano podział
na wpłaty na rzecz abonamentów telewizyjnych, internetu, telefonu, energii elektrycznej,
wodociągów itp.). Wpłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego
i KRUS pozostają bez zmian;
– dowód osobisty i karta płatnicza (każdego rodzaju) mają wpisaną datę ważności. Należy pamiętać
– szczególnie wyjeżdżając gdzieś dalej – o sprawdzaniu tej daty, bo może okazać się w ważnej dla nas
chwili, że dokument stracił ważność, przez co sprawy nie da się załatwić. Szczególnie bolesne może
być takie odkrycie, gdy się jest daleko od domu i nie można liczyć na interwencyjną pomoc kogoś
z bliskich;
– we wszystkich placówkach naszego Banku świadczymy usługę szybkiego przekazywania kwot
pieniężnych w systemie Western Union. W numerze 109 (lipiec 2014 r.) naszej Gazetki opisaliśmy
jak to działa. Przypominamy więc tylko zalety tego systemu: krótki czas realizacji, pewność
i bezpieczeństwo, łatwość korzystania, przejrzystość oferty. Cena usługi jednakowa w całym kraju,
koszty opłaca nadawca. Jeśli obie zainteresowane strony sprawnie uzgadniają szczegóły to w banku
sama operacja odbywa się w kilkanaście, co najwyżej kilkadziesiąt minut;
– nadal w ramach promocji wydajemy bezpłatnie wszystkie rodzaje kart MasterCard – typu
“zbliżeniowego”. Dla klientów indywidualnych karty MasterCard PayPass – promocja TYLKO do 31
sierpnia. Dla klientów firmowych karty MasterCard Business PayPass – promocja do 31 grudnia;
– nadal aktualna jest nasza oferta KREDYT SEZONOWY “TURIST” dedykowany na rozwój działalności
gospodarczej w branży turystycznej. Oprocentowanie – 7,5%, prowizja – 1%, żadnych dodatkowych
kosztów. Termin spłaty – do 9 miesięcy.
STARANNIE SPRAWDŹ WPISANY NUMER RACHUNKU
Ostrzegamy!
Pospieszne wypełnianie polecenia przelewu może spowodować pomyłkę przy wpisywaniu
tego długiego numeru konta. Bank nie ma obowiązku sprawdzania zgodności numeru konta
z nazwą adresata, wyśle pieniądze na podane konto. Pomyłka z całą pewnością będzie nas
kosztować utratę tych pieniędzy. Ze względu na tajemnicę bankową, ustalenie posiadacza mylnie
wpisanego numeru konta jest właściwie niemożliwe. I nie pomogą żadne pretensje do banku,
że pani w okienku nie porównała numeru konta z nazwą jego posiadacza, bo takiego obowiązku – zgodnie
z ustawą o usługach płatniczych – bank nie ma.
Pamiętajmy więc: ważny jest tylko numer rachunku, a nazwa jego właściciela jest przy takiej operacji
praktycznie bez znaczenia. Dwa razy sprawdź zanim raz wyślesz.
O TE SPRAWY CZĘSTO PYTACIE PAŃSTWO
1.

Kwota na r-ku bankowym, wolna od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego,
sądowego i administracyjnego w czerwcu 2015 r. to wysokość trzykrotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez
wypłat nagród z zysku).

12.105,96 zł
1.750,00 zł
(1.286,16 zł netto)

2.

Wynagrodzenie minimalne brutto (obowiązuje od 1.01.2015 r.)

3.

Kwota zasiłku pogrzebowego (obowiązuje od 1.03.2011 r.)

4.000,00 zł

4.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
bez wypłaty nagród z zysku, w czerwcu 2015 r.

4.035,32 zł

5.

Realizowana w m-cu czerwcu 2015 r. kwota zapisu na wypadek śmierci
dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – patrz poz. 4.

80.706,40 zł

Przedstawiamy Państwu interesujący tekst pochodzący z miesięcznika “Nowoczesny Bank Spółdzielczy”
nr 7-8/2015, którego wydawcą jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji S-ka z o.o.
Zachęcamy do lektury innych tekstów pod adresem www, jaki znajduje się w tytule prezentowanej strony.
		

NASZA NOWA OFERTA:
LOKATA SGB LATO- 2015
Z NAGRODAMI
Oferta aktualna do dnia 9 października 2015 r.
Minimalny wkład – 500 zł
Oprocentowanie lokat:
3 miesięczna-1,4%
6 miesięczna-1,7%
NAGRODA GŁÓWNA – samochód Ford
Focus.
Pozostałe nagrody:
Skuter marki Romet 727, Play Station,
zestaw śniadaniowy – toster i czajnik,
grill, leżak.
Życzenia imieninowe

Moc najserdeczniejszych życzeń z okazji imienin – wszelkiej pomyślności, zdrowia, niezmiennie dobrego
samopoczucia, licznych sukcesów w sprawach osobistych i zawodowych kierujemy do solenizantów, którymi są:

W sierpniu
10. Bogdan, Borys, Wawrzyniec. 11.Włodzimierz, Zuzanna.
12. Julian, Klara, Lech. 13. Diana, Elwira, Hipolit. 14. Alfred,
Maksymilian. 15. Maria, Napoleon. 16. Joachim, Stefan. 17. Anita,
Jacek, Miron. 18. Bogusław, Helena, Ilona. 19. Emilia, Julian,
Konstancja. 20. Bernard, Sabina, Sobiesław. 21. Franciszek,
Joanna, Kazimiera. 22. Cezary, Maria, Tymoteusz. 23. Apolinary,
Filip, Róża. 24. Bartłomiej, Jerzy. 25. Ludwik, Luiza, Patrycja.
26. Ireneusz, Konstanty, Maria. 27. Cezary, Małgorzata.
28. Erazm, Patrycja, Sobiesław. 29. Beata, Jan, Sabina.
30. Benon, Róża, Szczęsny. 31. Bohdan, Rajmund.
We wrześniu
1.Bronisława, Idzi. 2. Julian, Stefan. 3. Izabela, Joachim, Szymon.
4. Lilianna, Roch, Rozalia. 5. Dorota, Wawrzyniec. 6. Beata,
Eugeniusz. 7. Marek, Regina. 8. Maria, Radosław, Serafin.
9. Piotr, Sergiusz. 10. Łukasz, Mikołaj. 11. Jacek, Piotr.
12. Amadeusz, Maria.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 19 sierpnia,
następne 2 i 16 września 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 14.08.2015 r.

Skład i druk:

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

