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RAZ NA TRZY MIESIĄCE
Szanowni Państwo, drodzy nasi czytelnicy. Zarząd Banku Spółdzielczego w Stegnie podjął decyzję o zmianie
częstotliwości ukazywania się Mini Gazetki Bankowej. Będzie się teraz ukazywała co trzy miesiące. Po tym,
styczniowym numerze, następna ukaże się dopiero w marcu.
Jednym z powodów tej decyzji jest fakt, że pierwotna rola gazetki – informowanie naszych klientów o aktualnych
ofertach, zmianach w taryfach, a także o różnych zdarzeniach z obszaru działalności Banku – stała się mało
skuteczna, wobec dynamicznego rozwoju innych sposobów komunikowania się.
Przypominamy, że Mini Gazetka Bankowa powstała z inicjatywy naszych klientów i zyskała natychmiast
przychylność kierownictwa Banku. Jej pierwszy numer ukazał się w lipcu 2005 roku.
Liczymy nadal na zainteresowanie Gazetką ze strony dotychczasowych czytelników, jednocześnie zachęcamy
do systematycznego korzystania z bieżących informacji znajdujących się na naszej stronie www.bsstegna.pl oraz
dostępnych na wyświetlaczach zainstalowanych w naszych placówkach.
TRADYCJA ZOSTAŁA DOCHOWANA
Doroczna, harcerska i skautowa, akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego
ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, także w tym roku nie ominęła naszego Banku.
Przyjęte od harcerzy z Gdańskiej Chorągwi ZHP Światełko Pokoju roznosili na naszym terenie harcerze
z 1. Stegieńskiej Drużyny Harcerskiej „Sztorm” imienia Bernarda Filarskiego.
Jest to akcja zainicjowana w roku 1986 przez Austriackie Radio i Telewizję w Linzu jako działanie charytatywne
na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących pomocy. Dzięki udziałowi tysięcy drużyn harcerskich
i skautowskich, akcja obejmuje prawie całą Europę. W Polsce od 1991 roku akcję prowadzą harcerze ze Związku
Harcerstwa Polskiego.
Uroczyste przekazanie światełka przedstawicielom władz samorządowych naszego Banku odbyło się w sali
obsługi klientów, w siedzibie centrali, w dniu 18 grudnia. Jak co roku, światełko zostało ustawione w ogólnie
dostępnym miejscu, aby każdy mógł zapalić sobie własne, przeznaczone dla domu i rodziny. 			
Należy podkreślić, że Betlejemskie Światło Pokoju jest każdego roku uroczyście przekazywane prezydentowi RP,
prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi sejmu i prymasowi Polski.
Jest też przekazywane do naszych wschodnich sąsiadów – do Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy. Harcerze
w Stegnie pozostawili nam także wydrukowane specjalnie na tę okoliczność życzenia świąteczne:
Pragniemy, aby Święty Ogień niesiony z rąk do rąk
z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, połączył
nas wszystkich w łańcuch dobrej woli, rozjaśniając
i rozgrzewając nasze serca.
Niech Betlejemskie Światło Pokoju niesione
harcerską sztafetą przez cały świat przyniesie Państwu
radość, dobro, pokój i nadzieję.
Życzymy niezapomnianych świąt Bożego Narodzenia
Harcerze z 1. Stegieńskiej Drużyny
Harcerskiej „Sztorm” imienia Bernarda Filarskiego.

FILIA NUMER 5 - W MARZĘCINIE - ZLIKWIDOWANA
Decyzją Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stegnie z dniem 31.12.2015
roku zakończona została działalność operacyjna filii nr 4 naszego Banku
w Marzęcinie. Powodem podjęcia tej decyzji były słabe wyniki finansowe
tej placówki. Liczba klientów, a więc i operacji bankowych nie wzrastała,
zainteresowanie naszą ofertą było znikome. Wielu mieszkańców, mimo bliskości
i łatwego dostępu do naszej placówki, pozostawało klientami banków w Nowym
Dworze. W tej sytuacji decyzja o zamknięciu placówki była konieczną.
Dla przypomnienia – placówka naszego Banku w Marzęcinie została uroczyście
otwarta w dniu Święta Plonów w roku 2011.

TAK ZADECYDOWALI UDZIAŁOWCY
Nasze „gazetkowe” przypominanie o konieczności podjęcia decyzji o przeznaczeniu należnej dywidendy
zakończyło się wynikiem niemalże remisowym. Z ogólnej kwoty naliczonej w wysokości 49.156 zł, decyzją
udziałowców 50,15% (24.652 zł) zostało wpłacone na fundusz udziałowy, a 49,85% (24.504 zł) – pobrane przez
udziałowców. Kwota 73 zł (z groszami) okazała się decydującą o tej nieznacznej przewadze wpłat. Trochę
szkoda, że tylko połowa udziałowców postanowiła wesprzeć fundusz udziałowy naszego Banku, okazując dbałość
o kondycję finansową swego banku.
Poniżej informacja o stanie posiadania funduszu udziałowego aktualnie i w latach minionych.

Ilość udziałowców
Stan funduszu udziałowego
Przeciętna kwota jednego udziału
przypadająca na jednego udziałowca
Oprocentowanie udziałów

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

652
1 994 479,16

630
2 012 477,29

617
2 025 540,45

604
1 951 953,45

3 059,02

3 194,41

3 282,89

3 231,71

4,80%

3,50%

3,0%

3,0%

Nasz komputer i cyberprzestępcy
Kolejny raz apelujemy o podwyższoną czujność i bezwzględne przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa podczas realizowania operacji finansowych przez internet
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, a utracone dane okazać mogą się już
nie do odtworzenia.
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 (sprawdź
dokładnie numer konta adresata),
- 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.

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

12.491,94 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 listopadzie 2015 r.

4.163,98zł

5.

Realizowana w listopadzie 2015 r. kwota zapisu na wypadek śmierci
dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
– patrz poz. 4.

83.279,60 zł

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.
WYTNIJ, ZACHOWAJ, MOŻE SIĘ PRZYDAĆ
Terminarz posiedzeń Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie w roku 2016
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Wrzesień

7
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5

19
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9
7
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PRZEJRZYJ STARE FOTOGRAFIE

W minionym roku apelowaliśmy do Państwa o przeszukanie posiadanych fotografii z dawnych lat, ponieważ
- zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli - Zarząd został zobowiązany do wykonania pamiątkowego tableau
z fotografiami wszystkich przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Banku, którzy sprawowali te funkcję
od 1948 roku. Zadanie zostało wykonane, wciąż jednak brakuje fotografii czterech osób: Czesława Kaczmarka,
Tadeusza Staniszewskiego, Józefa Panasiuka i Józefa Białego. Apelujemy, przede wszystkim do starszych osób,
ale także młodszych członków ich rodzin, aby zechcieli przejrzeć stare fotografie, pamiątki z dawnych lat.
Może na którejś z nich znajdują się twarze tych osób, a następnie to już będzie kwestia zastosowania najnowszych
technik komputerowych.
Prosimy bardzo – pomóżcie nam Państwo uzupełnić tę
tablicę. Tymczasowo jest ona umieszczona w sali obrad, ale
po skompletowaniu zostanie przeniesiona do sali operacyjnej
w naszej centrali i umieszczona w widocznym miejscu.
Przy okazji składamy serdeczne podziękowania tym,
którzy byli uprzejmi udostępnić nam zdjęcia, które już
zostały umieszczone na tej pamiątkowej tablicy.

ZA DOŁADOWANIE PRZEZ
INTERNET 30% WIĘCEJ

NASZE NOWE OFERTY
KREDYT ZIMOWY
Kwota kredytu – do 20.000 zł (kwota zależy od posiadanej
zdolności kredytowej), oprocentowanie w skali rocznej 9,5%
stopą zmienną, prowizja 1,5%, spłata do 12 miesięcy.
OFERTA AKTUALNA DO 31 MARCA 2016.
LOKATA PROMOCYJNA SGB – ZIMA 2016
Lokata 3 miesięczna oprocentowana stopą zmienną 1,4%
w skali rocznej.
Lokata 6 miesięczna oprocentowana stopą zmienną 1,7%
w skali rocznej.
Wymagania: wkład minimalny 500 zł, utrzymanie wkładu
przez zadeklarowany okres 3 lub 6 miesięcy.
Do wygrania wiele wartościowych nagród - laptopy, zegarki
i nagroda główna - nowy OPEL Astra
OKRES ZAKŁADANIA LOKATY
OD 18.01.2016 R. DO 15.04.2016 R.

Oferta “ORANGE” aktualna
tylko do 31 stycznia 2016 r.
Należy zasilić konto dowolną kwotą
w zakresie od 5 do 200 zł,
co daje bonus
w wysokości 30% kwoty zasilenia.
Bonus może być wykorzystany
przez 14 dni na rozmowy,
SMS-y, MMS-y do odbiorców
w sieci ORANGE
i transfer danych.
Kwota doładowania wraz z bonusem
zostanie przekazana
w ciągu maximum 24 godzin
i potwierdzona SMS-em.
Regulamin promocji dostępny
jest na stronie www.bsstegna.pl

Życzenia imieninowe

Wszystkim, którzy obchodzą radośnie swoje imieniny składamy moc
najserdeczniejszych życzeń - oby spełniały się wszystkie Wasze marzenia,
obyście Państwo byli zawsze zdrowi, szczęśliwi i odnosili wiele sukcesów
w sprawach zawodowych i osobistych.
Wszystkiego najlepszego życzą Rada Nadzorcza,
		
Zarząd, pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.
Naszym zdaniem nie ma sensu drukować kwartalny spis imion, każdy wie
i zna sposób, aby nie zapomnieć o imieninach bliskich mu osób.

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy
termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie
to 27 stycznia,
następne 10 i 24 lutego oraz 9 i 23 marca 2016 r.
w godz. 900-1500.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

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 18.01.2016 r.

Skład i druk:

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

