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W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej
apelujemy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Przede wszystkim apelujemy o zainstalowanie programu antywirusowego z systematycznie aktualizowaną
przez dostawcę bazą wirusów. Przy obecnym stopniu zagrożenia przestępczością internetową w dziedzinie usług
finansowych, brak aktualnego programu antywirusowego to powód, aby użytkownik chwilowo zrezygnował
z operacji finansowych przez internet, do czasu zainstalowania programu antywirusowego. Straty spowodowane
przez cyberprzestępców mogą okazać się wielokrotnie wyższe niż koszt zakupu programu antywirusowego.
Należy uważnie kontrolować wygląd ekranu i zwracać uwagę na jego niestandardowy wygląd lub odmienne
działanie systemu objawiające się:
- niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,
- pojawianiem się nieuzasadnionych komunikatów SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,
- zapytaniem o numer telefonu, 			
pojawianiem się na ekranie dodatkowych pól, w których należy
wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,
- zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem
SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku
adresu).
Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności
to sygnał, że należy natychmiast przerwać działania
i poinformować Bank o swoich spostrzeżeniach.

PIERWSZA KLASA Z WIZYTĄ W BANKU
Już w trzech szkołach, w których działa SKO pod patronatem naszego Banku, odbyło się uroczyste pasowanie
pierwszoklasistów na uczniów. W dwóch z nich na uroczystościach obecni byli przedstawiciele naszego Banku,
aby – jak każdego roku – wręczyć nowo mianowanym uczniom książeczki oszczędnościowe SKO z wpisaną
tam drobną kwotą – na start, oraz drobne upominki – pojemniki na śniadanie (zwane kanapnikami), ołówki,
plany lekcji. Dzieci ze szkoły w Tujsku osobiście pofatygowały się liczną grupą do Banku, aby podziękować za
te upominki. Z tej okazji wręczyły wiceprezesowi, który czynił honory gospodarza, wyciętą z papieru sylwetkę
gołębia, trochę podobną do orła (tegoroczny element dekoracyjny sali) z podpisami pierwszoklasistów. To symbol
oznaczający, że rozpoczynają naukę jak te gołąbki, a kończąc są już jak orły.
Oby tak się stało, serdecznie im tego życzymy.

PO CO BANKOM NASZE DANE OSOBOWE
W numerze 123 naszej Gazetki wspomnieliśmy o problemach w pracy banków, jakie powoduje nowa
wersja dowodu osobistego. Ponownie wspominamy o tej sprawie, ponieważ rośnie liczba nowych
dowodów osobistych w nowej, zmienionej wersji, która przysparza pracownikom banków – szczególnie
w dużych aglomeracjach, gdzie klient jest anonimowy – problemów z identyfikacją osób.
Dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby jest dowód osobisty, poświadczający zarazem
obywatelstwo polskie oraz uprawniający obywateli polskich do przekraczania granic państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz niektórych innych państw.
Warunkiem korzystania z usług banku jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, a wynika to
w głównej mierze z powodu nałożonego na banki przez ustawodawcę obowiązku należytej identyfikacji
tożsamości i adresu klientów.
W praktyce bankowej znane są liczne przypadki posługiwania się skradzionymi dokumentami
tożsamości przez osoby podstawione, podobne do osób na zdjęciu w skradzionym dowodzie. Utrudnieniem
dla realizacji tego rodzaju przestępstwa jest konieczność znalezienia osoby wizerunkowo podobnej to tej
ze skradzionego dowodu osobistego, mającej również odpowiedni wzrost, kolor oczu i potrafiącej złożyć
taki sam podpis. Właśnie brak tych danych w wydawanych od 1 marca tego roku, nowych dowodach,
znacząco komplikuje istniejące procedury bankowe i utrudnia wykrywanie tego typu przestępstw i prób
wyłudzeń.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek na
instytucje finansowe bezwzględnego przestrzegania środków bezpieczeństwa finansowego polegających
na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie
dostępnych (art. 8b.)
Uprawnienia banków w tym zakresie wynikają również z przepisu art. 112b Prawa Bankowego,
zgodnie z którym Banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej
informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten uprawnia banki
do pozyskiwania i przetwarzania wszelkich danych zawartych w dowodach tożsamości
osób fizycznych. Znajduje to także potwierdzenie w ustawie ochronie danych osobowych.
Przyznanie bankom uprawnienia do żądania okazania dowodu tożsamości przez klienta oraz kopiowania
dowodu przez pracownika banku, jest niezbędne dla wypełniania przez banki ich zadań i nie może być
traktowane jako działanie, które narusza prawa i wolności osoby, której te dane dotyczą.
A dla nas, zwykłych interesantów, wynika z tego jeden zasadniczy wniosek. Bezwzględnie trzeba mieć
przy sobie dowód osobisty. A jeśli jest to już nowy wzór – trzeba mieć jeszcze inny dokument, najlepiej
z fotografią, a przynajmniej zawierający nasz numer PESEL.
O TO CZĘSTO PYTACIE...

1.

Kwota na r-ku bankowym, wolna od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego,
sądowego i administracyjnego we wrześniu 2015 r. to wysokość trzykrotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
(bez wypłat nagród z zysku – patrz poz. 4).

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, we wrześniu 2015 r.

4.058,61 zł

5.

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

81.172,20 zł

12.175,83 zł

1.750,00 zł
(1.286,16 zł netto)

Wyjaśnienie: kwoty w pozycjach 1 i 5. ulegają zmianie co miesiąc. Ich wysokość zależy od wskaźnika
podawanego przez Główny Urząd Statystyczny (w naszej tabelce – poz. 4) i obowiązuje do czasu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym GUS kolejnej zmiany.

PRZYPOMINAMY, RADZIMY
Według stanu w dniu 20 października wciąż jeszcze 28% ogólnej
kwoty dywidendy czeka na indywidualne dyspozycje 258 osób.
Przypominamy, że należy jak najszybciej podjąć decyzję, jak ma
być zadysponowana kwota należnej dywidendy.
Radzimy, aby podjąć decyzję o pozostawieniu jej jako kolejny
udział, co będzie świadczyło, że udziałowiec dba o kondycję
finansową swojego banku.
Zapraszamy do naszych placówek.

PIKNIK JESIENNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANTARZE. 26.09.2015
„Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji dzisiejszego pikniku: rodzicom za przepyszne ciasta
i przynoszone przetwory oraz ogromną pomoc fizyczną i logistyczną, nauczycielom oraz pracownikom
za „obsadzenie stoisk,” a także sponsorom, dzięki którym możliwa była tak wspaniała zabawa.
Naszymi partnerami byli podczas pikniku: Bank Spółdzielczy w Stegnie, Farma Jantar, ŻOK,
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar, Sołectwo Junoszyno oraz Sołectwo Stegienka.
To dzięki Wam dzieci miały moc atrakcji!!!
Przepyszna karkówka i kiełbaska rozeszła się w mig; do wyboru było kilka smacznych surówek,
powodzeniem cieszyły się frytki a także ciasta. Dzieci miały pięć zadań do wykonania aby odebrać
główną nagrodę - balon napełniony helem, musiały m.in.: namalować swojego nauczyciela, zrobić coś
z masy solnej, wykonać jesienny bukiet, odgadnąć jaki to owoc lub warzywo oraz przejść tor przeszkód.
Wydarzenie uświetnił występ iluzjonisty znanego z „Mam Talent” Przemysława Lieskie. Do dyspozycji
byli członkowie nieformalnej grupy “Fireshow”, którzy wtajemniczali dzieci w sztukę kuglarską.
Był także tor z gokartami, a na samym końcu rozdawane były lody, które otrzymaliśmy od sponsora.
Dopisały humory a przede wszystkim pogoda. Piknik uważamy za bardzo udany”.
Pozdrawiam - Przewodnicząca RR przy SP Jantar, wolontariusz Szlachetnej Paczki - G. Danelska

CZY WIECIE ŻE ...
...w Polsce przed wojną dowód osobisty był dokumentem wydawanym na życzenie.
Obowiązek posiadania dokumentu identyfikującego obywatela wprowadzili okupanci w czasie II wojny
światowej i został on następnie utrzymany w PRL. Po upadku komunizmu dowód osobisty nadal pozostaje
w Polsce dokumentem obowiązkowym, z tym, że od początku nowego tysiąclecia wprowadzono dowody
w postaci pojedynczej, wielowarstwowej karty o wymiarach karty kredytowej, wykonane z poliwęglanu,
zastępujące obowiązujące w PRL dowody w postaci niewielkiej książeczki.
Czyste dowody osobiste produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, natomiast
dane osobowe nanoszone są w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

NASZA NOWA OFERTA:
LOKATA SGB JESIEŃ - 2015
Z NAGRODAMI

Promocja Plus na kartę.

Oferta aktualna do dnia 24 grudnia 2015 r.
Minimalny wkład – 500 zł
Oprocentowanie lokat:
3 miesięczna -1,40%
6 miesięczna -1,70%
NAGRODA GŁÓWNA
– samochód SUZUKI-Vitara.
Pozostałe nagrody: kino domowe Samsung,
smartfon Samsung, fotoaparat Polaroid,
multicooker Philips, torebka Wittchen.

W piątki 40% gratis! Aktualna w każdy piątek - całą dobę!!! Jeżeli masz konto w sieci Plus Simplus, Sami
Swoi, Plus na kartę, 36i6, zasil swoje konto kwotą z przedziału 30 - 99 zł, a otrzymasz dodatkowo aż 40% wartości
doładowania! Jeżeli masz konto w sieci Plus Mix, Mix, zasil swoje konto kwotą 10 zł lub 20 zł, a otrzymasz
dodatkowo aż 40% wartości doładowania!
Bonus do wykorzystania na wszystkie usługi zgodnie z taryfą. Promocyjne doładowanie zostanie przekazane
przez operatora automatycznie, od razu po dokonaniu zasilenia.
Bonus nie przedłuża okresu ważności dla usług wychodzących.
Życzenia imieninowe
Imieninowe, najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów w sprawach
osobistych i zawodowych, niezmienne dobrego samopoczucia – kierujemy do solenizantów, którymi są:

W listopadzie:
1. Andrzej, Seweryn. 2. Bogdana, Tobiasz. 3. Hubert, Sylwia. 4. Karol,
Olgierd. 5. Elżbieta, Sławomir. 6. Feliks, Leonard. 7. Antoni, Ernest.
8. Adrian, Seweryn, Wiktor. 9. Teodor, Ursyn. 10. Andrzej, Lena, Leon.
11. Bartłomiej, Marcin. 12. Renata, Witold. 13. Mikołaj, Stanisław.
14. Agata, Wawrzyniec. 15. Albert, Leopold. 16. Edmund, Gertruda.
17. Grzegorz, Salomea. 18. Aniela, Roman. 19. Elżbieta, Seweryn.
20. Anatol, Feliks. 21. Janusz, Konrad. 22. Cecylia, Marek. 23. Adela,
Klemens. 24. Emma, Flora. 25. Erazm, Katarzyna. 26. Delfina, Leonard.
27. Walerian, Wirgiliusz 28. Lesław, Zdzisław. 29. Błażej, Saturnin.
30. Andrzej, Konstanty.
W grudniu:
1. Edmund, Natalia. 2. Balbina, Paulina. 3. Franciszek, Ksawery. 4. Barbara,
Krystian. 5. Krystyna, Sabina. 6. Jarema, Mikołaj. 7. Ambroży, Marcin.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 4 i 18 listopada,
następne 9 i 23 grudnia 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 23.10.2015 r.

Skład i druk:

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

