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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym klientom,
udziałowcom, czytelnikom naszej gazetki.
Życzymy miłych, spokojnych, radosnych, świątecznych dni
w gronie rodzinnym, w atmosferze spokoju, bez codziennego
pospiechu, zmartwień, trosk.
WESOŁYCH ŚWIĄT!

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia,
wielu życiowych sukcesów, spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń.
				

DO SIEGO ROKU!

Rada nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego nasz Bank
przekazał do przedszkola w Stegnie kamizelki odblaskowe.
Podczas spacerów i wycieczek dzieci będą bardziej widoczne już z daleka, co bez
wątpienia poprawi ich bezpieczeństwo na drodze. W trosce o bezpieczeństwo starszych
uczestników ruchu drogowego rozdawane były elementy odblaskowe i opaski.
Wprawdzie dzieci w wieku przedszkolnym nie poruszają się bez opieki
dorosłych po drogach, ale podjęta inicjatywa wyraźnie wpisuje się w działanie
pod znanym hasłem “czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
Mamy nadzieję, że dzieci nabiorą pożądanego nawyku posługiwania się tymi
kamizelkami, a może czasem i starszym o tym przypomną. Przedszkolaki ze
Stegny, ubrane w kamizelki odblaskowe, odwiedziły nas w siedzibie centrali,
aby podziękować za ten upominek.
TYM RAZEM NIE UDAŁO SIĘ WYGRAĆ

Drużyna siatkarek OLIMPIA-Stegna, dofinansowana przez nasz Bank
(koszty podróży), uczestniczyła w dniu 7 listopada w turnieju siatkarskim
w Ornecie. Tym razem nie powiodło się naszym paniom, ponieważ grały
w mocno osłabionym składzie. Pod nieobecność dwóch zawodniczek –
Karoliny Derkowskiej i kapitana zespołu Magdaleny Wilkanowskiej, zajęły
dopiero siódme miejsce.
Organizatorem turnieju o puchar Burmistrza Ornety był Urząd Miasta
i Gminy w Ornecie, a współorganizatorami - Ośrodek Sportu i Rekreacji
i Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy “MIG”.

Godziny Obsługi Klienta:
18.12.2015 r. (piątek) obsługa Klientów w Filii Nr 1 w Stegnie, ul. Kościuszki 2 będzie w godzinach od
900 do 1500, pozostałe placówki bez zmian.
24.12.2015 r. (Wigilia) i 31.12.2015 r. (Sylwester) obsługa Klientów we wszystkich placówkach Banku
Spółdzielczego w Stegnie jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centrala, ul. Lipowa 8
Filia Nr 1 ul. Kościuszki
Filia Nr 2 w Krynicy Morskiej
Filia Nr 3 w Sztutowie
Filia Nr 4 w Marzęcinie
Filia Nr 5 w Drewnicy
Filia Nr 6 w Mikoszewie

24.12.2015 r.
700 – 1200
700 - 1200
700 - 1200
700 - 1200
700 - 1200
700 - 1200
nieczynne

31.12.2015 r.
700 – 1200
700 - 1200
700 - 1200
700 - 1200
nieczynne
700 - 1200
nieczynne

Ponadto Filia Nr 6 w Mikoszewie obsługiwać będzie Klientów wyjątkowo w dniach 23.12.2015 r.
i 30.12.2015 r. (środa) w godzinach 900 – 1400.
Uprzejmie informujemy Klientów, że wszystkie placówki Banku w dniach 01.01.2016 r.; 02.01.2016 r. oraz
03.01.2016 r. będą nieczynne (łącznie z Filią Nr 1 w Stegnie, ul. Kościuszki 2 w sobotę dnia 02.01.2016 r.).
Zapraszamy od dnia 04.01.2016 r. do naszych placówek.
KOMUNIKAT
Od dnia 27 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca Ustawę Prawo
Bankowe oraz niektóre inne Ustawy (Dz.U. 1854), która znosi stosowanie bankowego tytułu egzekucyjnego
(BTE) jako zabezpieczenie umów zawieranych przez banki.
Na to miejsce wprowadza – jako podstawowe zabezpieczenie – weksel in blanco oraz poddanie się egzekucji
w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
OSTATNI RAZ PRZYPOMINAMY, RADZIMY
Według stanu w dniu 27 listopada, 16% ogólnej kwoty dywidendy
nadal czekało na indywidualne dyspozycje 143 osób. Przypominamy,
i bardzo prosimy o jak najszybsze decyzje, 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.

Bez decyzji – 16%, przeznaczone na udziały – 46%,
kwoty pobrane – 38%,

PROMOCJA NOWYCH KART VISA
Od 2 listopada trwa nowa, premiowa sprzedaż kart VISA pod hasłem “Zasmakuj w wygodzie”. Promocja
skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy w okresie trwania promocji zamówią kartę debetową,
kredytową lub charge i dokonają nią płatności na łączną kwotę minimum 100 zł. Klienci, którzy spełnią te warunki
otrzymają upominek w postaci kolekcji herbat w ozdobnym drewnianym opakowaniu.
Sprzedaż premiowa kart będzie trwała tylko do 14 grudnia
2015 r. Aby wziąć w niej udział należy podpisać umowę
o wydanie jednego z wymienionych rodzajów karty VISA
i dokonać nią w terminie do 31 grudnia 2015 r. transakcji na łączną
kwotę minimum 100 zł.
Sprzedażą premiową zostaną objęte pierwsze karty wydane do:
- nowo otwartych rachunków ROR,
- istniejących już rachunków ROR, do których jeszcze
nie wydano karty debetowej,
- nowo otwartych umów o przyznanie limitu
miesięcznego i wydanie karty typu charge.

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU Banku Spółdzielczego w Stegnie w roku 2016
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

13
10
9
6

27
24
23
20

Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

4
1
13
10

18
15
27
24

29
-

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

7
5
9
7

21
19
23
21

Cyberprzestępcy w bankowości internetowej
Powtórnie apelujemy o podwyższoną czujność i bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Przede wszystkim zalecamy kupno i częste używanie - wyłącznie legalnego - programu antywirusowego
z systematycznie aktualizowaną 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).
O TO CZĘSTO PYTACIE ...
1.
2.

Kwota na r-ku bankowym, wolna od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego,
sądowego i administracyjnego w październiku 2015 r.
to wysokość trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku – patrz poz. 4).
Wynagrodzenie minimalne brutto (obowiązuje od 1.01.2015 r.)

3.

12.331,38 zł
1.750,00 zł
(1.286,16 zł netto)
4.000,00 zł

Kwota zasiłku pogrzebowego (obowiązuje od 1.03.2011 r.)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
4.
4.110,46 zł
bez wypłaty nagród z zysku, w październiku 2015 r.
Realizowana w październiku 2015 r. kwota zapisu na wypadek śmierci
5.
82.209,20 zł
dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – patrz poz. 4.
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.

WEKSEL – CO TO JEST?
Weksel – to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym,
że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby podpisującej go.
Cechą charakterystyczną weksla jest to, że oznacza on bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty, która nie może być
uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków.
Pierwszą ogólnopaństwową regulacją prawa wekslowego w Polsce była konstytucja sejmowa z 13 kwietnia
1775 r. Wcześniejsze regulacje miały charakter lokalny. Gdańsk swoją ustawę wekslową uchwalił 8 marca 1701 r.,
a Elbląg w 1758 r.
								
Źródło -Wikipedia
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Życzenia imieninowe

Wszelkiej pomyślności, sukcesów w sprawach osobistych i zawodowych, zawsze dobrego samopoczucia
i – przede wszystkim – zdrowia, życzymy wszystkim solenizantom, którymi są:
W grudniu:
1. Edmund, Natalia. 2. Balbina, Paulina. 3. Franciszek, Ksawery.
4. Barbara, Krystian. 5. Krystyna, Sabina. 6. Jaremy, Mikołaj.
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.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 2, 16 i 30 grudnia,
następne 13 i 27 stycznia 2016 r. w godz. 900-1500.

22 515 31 50

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 30.11.2015 r.

Skład i druk:

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

