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biznES OSZCZĘDNY – 
– nowość w ofercie 
dla Twojej firmy!

ESBANK zadebiutował 
na rynku Catalyst

Emisja obligacji 
i wejście na rynek 
Catalyst to dla nas  
duże wydarzenie
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od redakcji   

spis treści   

Drodzy Czytelnicy,

Kolejny rok za nami. Świętowaliśmy w nim nasze 85 urodziny i pracowaliśmy nad dalszym rozwojem 
naszego Banku. Zadebiutowaliśmy również na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zarówno o debiucie, jak i podsumowaniu naszego jubileuszu, piszemy na łamach nowego numeru 
naszego biuletynu. Rozmawiamy z Wojciechem Iskrzyńskim, Głównym Ekonomistą w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym oraz odwiedzamy Tuszyn. Prezentujemy także ofertę ubezpieczeń dostępną w naszym 
banku oraz przybliżamy nowy produkt lokacyjny dla firm – rachunek biznES OSZCZĘDNY. 

Życzę przyjemnej lektury!

Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna

Wydawca:
ESBANK Bank Spółdzielczy
Adres Redakcji:
ESBANK Bank Spółdzielczy,  
ul. Pułaskiego 11, 97-500 Radomsko,
tel. 44 744 10 50
redakcja@esbank.pl
Redaktor Naczelna:
Katarzyna Przepióra

Zespół:
Paweł Choróbski, Marek Rząsowski,
Mariusz Ciupiński
Realizacja:
INDU DESIGN
Projekt:
INDU DESIGN
Nakład:
5 000 szt.

z życia Banku
Światełko Betlejemskie w ESBANKU

Ruszaj po wygraną – czeka Jeep Wrangler!

Renault Megane trafi do Pajęczna!

Dziękujemy za urodzinowe życzenia!

ESBANK zadebiutował na rynku Catalyst

nasz gość
Emisja obligacji i wejście na rynek Catalyst 
to dla nas duże wydarzenie

nasze miejsca
Tuszyn – nie tylko targowisko

poradnik finansowy
Bezpiecznie dzięki ubezpieczeniom

biznES OSZCZĘDNY – nowość  
w ofercie dla Twojej firmy!

Konkurs

działamy lokalnie
Mikołajkowy ESBANK CUP

Bariery przełamane

Harcerskie granty przyznane
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   z życia Banku

Światełko
Betlejemskie
w ESBANKU

Renault Megane
trafi do Pajęczna!

Ruszaj po wygraną – 
czeka Jeep Wrangler!

W środę 15 grudnia 
2010 r. do ESBANKU 
dotarło Betlejemskie 
Światło Pokoju. Z rąk 
radomszczańskich 
harcerzy odebrał je 
Prezes Banku Jacek 
Zacharewicz.
Światełko Betle-
jemskie przybyło 
do Polski po raz 
dwudziesty. Z Groty 
Narodzenia Jezusa 
Chrystusa w Betlejem 
skauci przekazują je 
do sąsiednich krajów 
tak, by Płomień 
otoczył całą Europę. 
Ogień z Groty Na-
rodzenia Pańskiego 
jest znakiem miłości, 
pokoju i wzajemnego 
zrozumienia  
poszczególnych  
ludzi i narodów.

15 stycznia 2011 r. w Miej-
skim Domu Kultury 
w Radomsku odbyło się 
losowanie nagród w loterii 
promocyjnej "Złota Lokata V". 
Wśród osób, które w terminie 
1 kwietnia – 30 czerwca 2010 
założyły "Złotą Lokatę V" 
i utrzymały na niej środki do 
24 grudnia 2010 r. rozloso-
wano atrakcyjne nagrody. 
Samochód osobowy Renault 

17 stycznia 2011 r. ruszyła 
kolejna lokata promocyjna 
Spółdzielczej Grupy Banko-
wej. Tym razem na zwycięzcę 
czeka Jeep Wrangler i inne 
atrakcyjne nagrody!
„Lokata z nagrodami” jest loka-
tą sześciomiesięczną z opro-
centowaniem stałym 4,5 % 
w skali roku. Można ją założyć 
do 8 kwietnia 2011, a udział 
w losowaniu zapewnia już 
zdeponowanie 500 zł. Wielo-
krotność tej kwoty zwiększa 
szansę na wygraną, bo każde 
500 zł to jeden los!
Oprócz samochodu tereno-
wego wśród nagród I stopnia 
(rozlosowanych wśród klien-

Losowanie nagród w loterii promocyjnej Złota Lokata V

Megane o wartości 63 000 zł 
wygrała Pani Magdale-
na Kasznicka z Pajęczna, 
skuter – Pan Zdzisław Tyrek 
z Radomska. Pozostałe nagro-
dy – 3 rowery turystyczne i 5 
nawigacji samochodowych 
GPS trafią natomiast do Ła-
dzic, Kodręba, Częstochowy 
i Radomska. 
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom!

tów banków ze Spółdzielczej 
Grupy Bankowej biorących 
udział w loterii) są także: mo-
tocykl Romet, telewizor LG, 
aparat fotograficzny, ekspres 
ciśnieniowy i robot kuchenny. 
– Dodatkowo wśród klientów 
ESBANKU zostaną rozlosowane 
4 telewizory LG i 7 robotów 
kuchennych Bullet Express – 
mówi Paweł Choróbski z Wy-
działu Marketingu ESBAN-
KU Banku Spółdzielczego. 
Losowanie nagród w lokacie 
odbędzie się 27 październi-
ka 2011 r. Aby wziąć w nim 
udział należy utrzymać lokatę 
przez 6 miesięcy od daty 
założenia.

Nagrodą główną w nowej lokacie jest Jeep Wrangler

Radomszczańskie harcerki przekazują 
Światełko Betlejemskie



z życia Banku   

Dziękujemy za urodzinowe życzenia!
W roku 2010 świętowaliśmy jubileusz  
naszego 85-lecia. Z tej okazji umożliwi-
liśmy Państwu składanie nam życzeń 
poprzez naszą stronę internetową  
www. esbank.pl. Za wszystkie nadesłane 
ciepłe słowa serdecznie dziękujemy!  
A poniżej publikujemy niektóre z nich.

Janina Lechowicz
Z okazji 85-lecia istnienia 
i funkcjonowania z sukcesem 
na rynku polskiego kapitału 
oraz z okazji nadchodzących 
Świąt Bożonarodzeniowych 
składam całemu zespoło-
wi ESBANKU, a zwłaszcza 
oddziałowi w Częstochowie 
Al. NMP 43, dalszych  
sukcesów.

Dagmara (Lublin) 
85-latkowi pełnemu wigoru, 
by nigdy go nie tracił, by 
tryskał zawsze zdrowiem i po-
mysłami, by miał coraz więcej 
przyjaciół, a współpraca 
z nimi owocowała obopólnym 
wzrostem bogactwa.

Piotr (Radomsko) 
Życzę ESBANKOWI, żeby 
nadal tak prężnie się roz-
wijał jak dotychczas i żeby 
otwierał nowe placówki, 
a ESBANKUSIOWI życzę 
Pani ESBANKUSIOWEJ :)

Marcin R. (Radomsko) 
W związku z obchodzo-
nym jubileuszem życzę 
wszystkim Pracownikom 
wielu sukcesów! Dzię-
kuję za dotychczasową 
współpracę!

Joanna ( Kamieńsk) 
Jestem waszym nowym klien-
tem, dlatego chciałam złożyć 
najserdeczniejsze Życzenia 
dla Pań w Kamieńsku w po-
dziękowaniu za miłą obsługę, 
pomoc i radę. Jeszcze raz 
wszystkiego najlepszego 
i Dziekuję.

Maria (Lgota Wielka) 
Życzę kolejnych 85 lat 
pełnych sukcesów  
oraz dalszego rozwoju!

SYLWIA
(Stobiecko Szlacheckie) 

Jan (Wielgomłyny) 
Z okazji 85 urodzin 
ESBANKU życzę Państwu 
wszystkiego najlepszego! 
Oby kolejne lata były 
równie owocne!

      Marlena (Woźniki) 
            @@@@@@@@
              {~*~*~*~*~*}
              {~*~*~*~*~*}
             @@@@@@@@
        @@@@@@@@@@@
          {~*~*~*~*~*~*~*}
         {~*~ 100lat~*~*~*}
          {~*~*~*~*~*~*~*}
        @@@@@@@@@@@
   @@@@@@@@@@@@@@
     {*~*~*~*~*~*~*~*~*~*}      
  {*~*~*~ZDROWIA~*~*~*}
 {*~*~*~SZCZĘŚCIA *~*~*}
{*~*~*POMYŚLNOŚCI~*~*}                               
  {*~*~*~*~*~*~*~*~*~*}
 @@@@@@@@@@@@@@
                    )------(
               __)------(__

DZ Bank Polska SA 
(Warszawa ) 
Serdeczne życzenia 
Jubilatowi na ręce 
Zarządu i Pracowników 
składają przyjaciele 
z DZ Bank Polska SA 
w Warszawie.

Ilona (Częstochowa) 
Dziękując za współpra-
cę życzę kolejnych lat 
rozwoju Banku i milionów 
zadowolonych klientów!

Wojciech (Kłobuck) 
Wszystkiego naj-
lepszego z okazji 
85 urodzin. Życzę 
wielu sukcesów.

Kazimierz (Kamieńsk) 
Wszystkiego najlepszego 
z okazji 85 urodzin dla  
Przemiłych Pań z Kamieńska.

Jeszcze więcej zadowo-
lonych klientów  
i pomyślności  
w kolejnych latach  
pracy Banku.
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ESBANK zadebiutował na rynku Catalyst
Z przyjemnością infor-
mujemy, że we wtorek 
30 listopada na rynku 
Catalyst Giełdy Papie-
rów Wartościowych za-
debiutowały obligacje 
ESBANKU Banku Spół-
dzielczego. Tym samym 
znaleźliśmy się w gronie 
dziesięciu banków spół-
dzielczych notowanych 
na Catalyst.

Na debiucie obecni byli m.in. 
Lidia Adamska – Członek 
Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych, Jan  
Kuźma – Prezes Zarządu 
Domu Maklerskiego Banku 
BPS, Piotr Prokopek – Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Domu Maklerskiego BPS, 
Jerzy Różyński – Prezes 
Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych. Na uroczy-
stości nie mogło zabraknąć 
także członków Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej ESBANKU 
Banku Spółdzielczego.

   z życia Banku

Liczba obligacji: 5 000

Jednostkowa wartość nominal-
na: 1 000 zł

Cena emisyjna: równa wartości 
nominalnej

Łączna wartość emisji obligacji: 
5 000 000 zł

Oprocentowanie obligacji:  
zmienne, ustalane w okresach 
półrocznych oparte o półroczną  
stawkę WIBOR 6M powiększoną 
o marżę w wysokości 3 punktów 
procentowych

Wykup obligacji: 16 lipca 2025 r. 
(obligacje piętnastoletnie)

Jacek Zacharewicz w towarzystwie Lidii Adamskiej z GPW 
i Aleksandra Kaczyńskiego z BS Piątnica

Aleksander Kaczyński – Preses BS Piątnica i Jacek Zacharewicz – 
– Prezes ESBANKU 

Jacek Zacharewicz oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej ESBANKU – 
– Krzysztof Kwiecień i Błażej Barda

Na giełdowy parkiet weszło 
5 000 obligacji ESBANKU o łącz-
nej wartości 5 mln zł. Ich okres 
zapadalności wynosi 15 lat. 
– Emisja obligacji to duży krok 
w kierunku nowoczesnego i dy-
namicznego rozwoju banków 
spółdzielczych. Jestem więc 
dumny z tego, że ESBANK Bank 
Spółdzielczy znalazł się w gronie 
banków, które się na taki krok 
zdecydowały – mówi Jacek 
Zacharewicz, Prezes ESBAN-
KU Banku Spółdzielczego. 
Jan Kuźma, pełniący rolę 
agenta emisji obligacji  
ESBANKU, podkreślił, że sektor 
spółdzielczy jest rynkiem 
z ogromnymi możliwościami. 
– Obrót obligacjami oraz ob-
jęcie kolejnych emisji stanowią 
dowód, iż jest ona postrzegana 
przez inwestorów jako segment 
bezpieczny i atrakcyjny. 
O szczegółach związanych 
z emisją obligacji można 
przeczytać w wywiadzie 
z Wojciechem Iskrzyńskim, 
Głównym Ekonomistą  
ESBANKU Banku 
Spółdzielczego.



O funkcjonowaniu rynku Catalyst i obliga-
cjach wyemitowanych przez ESBANK Bank 
Spółdzielczy rozmawiamy z Wojciechem 
Iskrzyńskim, Głównym Ekonomistą ESBAN-
KU Banku Spółdzielczego.

nasz gość   

Czym obligacje różnią  
się od akcji?
Obligacje i akcje są to dwa 
podstawowe i zarazem najpo-
pularniejsze rodzaje  papierów 
wartościowych, funkcjonują-
cych na rynku kapitałowym, 
przy czym różnią się one 
przede wszystkim prawami 
przysługującymi z tytułu po-
siadania danych walorów. 
Obligacja jest papierem 

wartościowym dłużnym, 
w którym emitent stwierdza, 
że jest dłużnikiem wobec 
właściciela obligacji (obliga-
tariusza) i zobowiązuje się 
do spełnienia określonego 
świadczenia oraz zwrotu 
pożyczonej kwoty. Świad-
czeniem tym są najczęściej 
odsetki i tak jest w przypadku 
naszych obligacji. Obligacja 
jest więc rodzajem pożyczki, 
z tytułu której wierzycielowi – 
nabywcy obligacji przysługuje 
prawo do odsetek, tzw. kupon 
odsetkowy.
Akcje natomiast to są papiery 
wartościowe o charakterze 
udziałowym, reprezentujące 
część kapitału spółki akcyj-
nej. Są one potwierdzeniem 
uczestnictwa posiadacza akcji 
w spółce akcyjnej, przyznając 
mu jednocześnie prawa właś-
cicielskie, udział w zyskach 

oraz wpływ na działalność 
spółki poprzez prawo głosu na 
Walnym Zgromadzeniu.
Wszystkie z tych instru-
mentów, obecne w obrocie 
zorganizowanym, podlegają 
procesowi dematerializacji, 
tzn. funkcjonują jako zapisy 
elektroniczne w systemie 
prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościo-
wych w Warszawie.

Czym jest rynek Catalyst? 
I kto może emitować na 
nim swoje obligacje?
Catalyst jest wyspecjalizo-
wanym zorganizowanym 
systemem obrotu dłużnymi 
instrumentami finansowymi 
nie przyznającymi posiadaczo-
wi uprawnień o charakterze 
właścicielskim. Rozpoczął on 
działalność 30 września 2009 
roku i jest prowadzony na 
platformach transakcyjnych 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie.
Swoje obligacje na rynku 
Catalyst mogą emitować jed-
nostki samorządów terytorial-
nych oraz firmy. Od 2010 r. są 
na nim obecne również banki 
spółdzielcze, a wśród nich 
obligacje ESBANKU Banku 
Spółdzielczego, których de-
biut na Catalyst miał miejsce 
30 listopada 2010 r.

Jaki jest cel emisji obligacji 
ESBANKU?
Proces emisji obligacji jak 
również wejście na rynek 
Catalyst były dla nas dużym 
wydarzeniem.
Głównym celem emisji obliga-
cji ESBANKU Banku Spółdziel-
czego było zwiększenie pozio-
mu funduszy własnych Banku 
bez zmiany struktury udzia-
łowców. Większe fundusze 
to możliwość generowania 
wyższych dochodów i zwięk-
szania efektywności działania 
z zachowaniem bezpieczeń-
stwa oraz realizacją wymogów 
stawianych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego.
Nasza obecność na rynku Ca-
talyst niesie również korzyści 
dla naszych Klientów, którym 
dajemy nowe możliwości 
inwestycji kapitału w nasze 
instrumenty. Poza tym w efek-
cie naszych dodatkowych 
obowiązków informacyjnych 
wynikających z obec-
ności na Catalyst 
stajemy się jesz-
cze bardziej 
transparentni.
 
Czy obliga-
cje dostęp-
ne na rynku 
Catalyst 
może kupić 
każdy?

Emisja obligacji i wejście na rynek 
Catalyst to dla nas duże wydarzenie

Wojciech Iskrzyński, Główny Ekonomista ESBANKU Banku Spółdzielczego

Obecność na rynku Catalyst 
umożliwia każdemu poten-
cjalnemu nabywcy zakup 
obligacji na warunkach 
rynkowych. Zasadniczym 
wymogiem formalnym umoż-
liwiającym zakup jest posiada-
nie rachunku inwestycyjnego, 
poprzez który można dokonać 
transakcji zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych. 

Jakich formalności trzeba 
dopełnić, aby stać się posia-
daczem obligacji ESBANKU?
Jak już powiedziałem – przede 
wszystkim należy posiadać 
rachunek inwestycyjny. Można 
go założyć osobiście lub przez 
Internet w dowolnym domu 
maklerskim, bądź też za po-
średnictwem naszego Banku. 
Kolejnym krokiem są już bez-
pośrednie kontakty z domem 
maklerskim lub z nami mające 
na celu realizację transakcji.

Dziękujemy bardzo 
za rozmowę.

Obligacja jest rodzajem pożyczki,  
z tytułu której wierzycielowi – nabywcy 
obligacji przysługuje prawo do odsetek,  
tzw. kupon odsetkowy. 
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Z czym kojarzy się Tuszyn? Głównie 
z największym bazarem w Polsce. Jak 
się jednak okazuje – Tuszyn to nie tylko 
handel. Zapraszamy więc na wirtualną 
wycieczkę po mieście. Rozpoczniemy 
ją od placu Reymonta 3. Pod tym adre-
sem mieści się placówka ESBANKU Ban-
ku Spółdzielczego, której kierownikiem 
jest Monika Bartłomiejczyk. Obsługą 
Klienta zajmują się Katarzyna Tuszyńska 
i Krzysztof Nastarowicz, na sta-nowisku 
Kasjera pracuje Edyta Sadłowska.

Tuszyn – nie tylko targowisko

Handel od wieków
Prawo lokacyjne Tuszyn 
otrzymał w roku 1416 z rąk 
Władysława Jagiełły. Jego 
nazwa według legendy 
również wiąże się z osobą 
króla – na miejscu dzisiejsze-
go miasta kiedyś znajdowała 
się bowiem karczma z za-
jazdem, w której w okresie 
polowań nocowali królowie 
i książęta ze swoją świtą. 
Podczas jednego z takich 
polowań, w których uczest-
niczył również Władysław 
Jagiełło, zaginął syn królew-
ski. Długie poszukiwania 
zakończył jeden z rycerzy 

wołając „Królu – tu syn!” 
Szczęśliwy król postanowił 
więc założyć miasto i nadać 
mu nazwę „Tusyn”, która 
z czasem uległa zmianie  
na Tuszyn.
Dzięki przywilejom lokacyj-
nym i handlowym w mieście 
od początku jego istnienia 
organizowano targi i jarmar-
ki. Zapał do handlu pozostał 
w mieszkańcach Tuszyna 
do dziś – miejscowość od 
wielu lat znana jest w całej 
Polsce i dużej części Europy 
Środkowo-Wschodniej jako 
Centrum Polskiego Handlu 
odzieżowo-tekstylnego 

i obuwniczego. Na 15 hek-
tarach gruntów zlokalizowa-
nych jest blisko 7 000 stoisk 
handlowych, które rocznie 
odwiedza około 7 mln osób.

Ale Tuszyn to nie  
tylko targowiska
Na początku XIX w. na tere-
nie Tuszyna wykryto źródła 
wody mineralnej, a 100 lat 
później otwarto tam Sanato-
rium Przeciwgruźlicze. Mia-
sto szybko zyskało rozgłos 
jako miejscowość leczniczo-
wypoczynkowa, a działający 
do tej pory Specjalistyczny 
Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc 
i Rehabilitacji jest jednym 
z największych w Polsce.
Na terenie gminy znajdują 
się dwa rezerwaty leśne – 
„Molenda” i „Wolbórka”. Kilka 
kilometrów na wschód od 
miasta położony jest także 
kompleks stawów rybnych 
otoczony lasami. Najpopu-
larniejszym miejscem wypo-
czynku mieszkańców gminy, 
jak i położonej niedaleko 
Łodzi, jest natomiast Ośro-
dek Wypoczynkowy „Młynek” 
z dużym zbiornikiem wod-
nym i naturalną plażą.
Miasto może pochwalić się 
także halą sportową, base-
nem oraz dużym Domem 
Kultury z bogatą ofertą, 
szczególnie dla dzieci. Jak 
podkreślają władze miasta – 
posiada ono również tereny 
inwestycyjne, chętnie wybie-
rane przez przedsiębiorców. 

Na zakupy  
i na wypoczynek
Jak mieszkańcy Tuszyna za-
chęcają do odwiedzin swojej 
miejscowości?
– W Tuszynie każdy znajdzie 
coś dla siebie. Na pewno 

   nasze miejsca

można do nas przyjechać 
na zakupy i zaopatrzyć się 
w ubrania dobrej jakości, pro-
dukowane w większości przez 
polskich producentów. Wiele 
osób znajduje tutaj również 
zatrudnienie – mówi pani 
Maria, mieszkanka Tuszyna.
– W Tuszynie i okolicy znajdu-
je się naprawdę dużo terenów 
zielonych, mamy ośrodki 
wypoczynkowe, rezerwaty 
z piękną przyrodą. W mie-
siącach wiosennych i letnich 
można tu aktywnie spędzić 
czas, na pewno nikt nie będzie 
się nudził – zachęca pani 
Barbara.
– I ludzie są tutaj sympatyczni 
i chętni do pomocy – dodaje 
pan Michał.

A zatem – w imieniu swo-
im oraz mieszkańców Gmi-
ny Tuszyn zapraszamy!

Gmina Tuszyn 
znajduje się 
w środkowej części 
województwa 
łódzkiego, 15 km 
od południowych 
granic Łodzi, przy 
tranzytowej drodze 
A1. Zamieszkuje 
ją ponad 11 000 
mieszkańców.  
Gmina wchodzi 
w skład Łódzkiej 
Aglomeracji Miej-
skiej. Burmistrzem 
Tuszyna jest Witold 
Małecki.

w
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aps.google.com

Tuszyn z lotu ptaka



Bezpiecznie dzięki 
ubezpieczeniom

poradnik finansowy   

W wybranych placówkach ESBANKU  
Banku Spółdzielczego możesz wykupić 
pakiety ubezpieczeń firm Compensa 
i Concordia. Od 1 kwietnia 2011 r.  
w Radomsku uruchomiony zostanie  
dodatkowo specjalny punkt ubezpie-
czeń – będzie się on mieścił przy  
ul. Piastowskiej 10.

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do najpopularniej-
szych i najczęściej zawieranych w Polsce. Obejmują one:
– OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Za-

pewnia ochronę gdy użytkownik samochodu lub innego 
pojazdu wyrządzi szkodę innej osobie bądź mieniu 
należącym do niej. Compensa jako jedyne towarzystwo 
ubezpieczeń w Polsce oferuje, bez dodatkowej składki, 
dwukrotnie wyższą sumę gwarancyjną niż zagwaranto-
wane ustawą minimum: 3 000 000 euro przy szkodach 
osobowych i 600 000 euro przy szkodach w mieniu. 

–  AC – ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia 
lub jego utraty,

– Assistance – ubezpieczenie natychmiastowej pomocy 
w razie wypadku w kraju i na terenie państw Systemu 
Zielonej Karty polegająca na organizacji i pokryciu kosz-
tów holowania lub naprawy samochodu osobowego na 
miejscu zdarzenia,

– NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wy-
padków kierowcy i pasażerów

– OP – ubezpieczenia ochrony prawnej pokrywające 
koszty pomocy prawnej kierowcy lub pasażera. Pomoc 
obejmuje m.in. wynagrodzenie adwokata lub radcy 
prawnego, koszty sądowe, koszty procesu zasądzone 
stronie przeciwnej.

Pakiet rodzinny to kompleksowy zbiór ubezpieczeń dla Cie-
bie i Twojej rodziny. Może on obejmować ubezpieczenie:
– mieszkania lub domu,
– budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych 

(także domki letniskowe),
– przedmiotów codziennego użytku, również mienia 

podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością - 
telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów 
itp. (poza miejscem ubezpieczenia),

– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
– następstw nieszczęśliwych wypadków,
– Home Assistance,
– Medical Assistance.

Samochód

Pakiet rodzinny

Małe dzieci czują się najbez-
pieczniej w ramionach matki, 
dorośli – wiedząc, że są ubez-
pieczeni. Dlatego też w ofercie 
ESBANKU Banku Spółdzielczego 
znajdziesz kompleksową ofertę 
ubezpieczeń, dzięki temu  
Ty i Twoja rodzina będziecie 
mogli spać spokojnie. 
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   poradnik finansowy

Pakiet dom zawiera zarówno ubezpieczenie domu 
i mieszkania, jak i inwestycji budowlanej w trak-
cie realizacji. Ubezpieczeniem objęte są również 
materiały budowlane znajdujące się w miejscu 
prowadzenia prac.

Wyjeżdżasz w podróż zagranicę? Nie zapomnij 
o ubezpieczeniu – dzięki temu otrzymujesz zwrot 
kosztów leczenia, transportu, a także ubezpieczenie 
assistance. Możesz także ubezpieczyć swój bagaż 
oraz wykupić OC i NNW.

Chcesz zabezpieczyć siebie oraz swoich 
najbliższych? Skorzystaj z pakietów ubezpieczeń 
na życie. Oferujemy Ci:

– ubezpieczenia z gwarancją wypłaty  
dożywotniej renty,

– ubezpieczenia połączone z funduszami 
inwestycyjnymi,

– ubezpieczenia kapitałowe i ochronne.

Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje:

– następstwa nieszczęśliwych wypadków,

– śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwe-
go wypadku,

– uznanie następstw zawału serca oraz udaru móz-
gu jako następstw nieszczęśliwego wypadku,

– zwrot kosztów operacji plastycznych,

– ubezpieczenie assistance –  oferowane w przy-
padku rocznego ubezpieczenia indywidualnego.

Wśród ubezpieczeń dla klientów indywidualnych 
znajdują się także pakiety dla rolników. Znajdują 
się wśród nich zarówno obowiązkowe ubezpie-
czenia rolne, jak i ubezpieczenia dobrowolne, 
którymi mogą być objęte:

– zwierzęta gospodarskie, 

– pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników 
rolniczych oraz przyczep,

– sprzęt rolniczy,

– materiały i zapasy,

– ziemiopłody,

– ruchomości domowe oraz stałe elementy domu 
mieszkalnego,

– następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika 
oraz osób pozostających z nim we wspólnym 
gospodarstwie rolnym.

Podróż

Życie

NNW

Rolne

Dom



biznES OSZCZĘDNY – nowość 
w ofercie dla Twojej firmy!

Alternatywa dla lokaty
biznES OSZCZĘDNY jest 
rachunkiem lokacyjnym dla 
firm. Jest on ciekawą alterna-
tywą dla lokat, a jego główną 
zaletą jest wysokie oprocento-
wanie oraz elastyczność, jaką 
daje możliwość korzystania ze 
środków bez utraty odsetek. 
Poza tym sama kapitalizacja 
odbywa się co miesiąc, pod-
czas gdy na lokacie zazwyczaj 
odsetki naliczane są co 3 lub 
6 miesięcy.

Procenty od kwoty
Im więcej Twoja firma 
oszczędza, tym więcej zarabia 
– tak w skrócie można opisać 
działanie rachunku biznES 
OSZCZĘDNY. Oznacza to, że 
oprocentowanie uzależnione 
jest od kwoty zgromadzonej 
na rachunku i wynosi:
– do 49 999,99 zł – 3,00%, 
– od 50 000 zł do 499 999,99 zł–    
    – 3,50%
– od 500 000 zł – 4,00%. 

Niskie koszty 
Zarówno otwarcie, jak i pro-
wadzenie rachunku biznES 
OSZCZĘDNY jest bezpłatne. 
Darmowy jest także pierwszy 
przelew wychodzący w każ-
dym miesiącu. Kolejne prze-
lewy realizowane z rachunku 
kosztują 10 zł.
– Wszelkie transakcje reali-
zowane na rachunku biznES 
OSZCZĘDNY są transakcjami 
bezgotówkowymi. Oznacza to, 
że wpłaty i wypłaty środków 
pieniężnych odbywają się za 
pomocą innego rachunku – 
np. rachunku rozliczeniowego 
firmy. Niedostępne są natomiast 
wpłaty i wypłaty kasowe – 
tłumaczy Mariusz Ciupiński, 
Kierownik Wydziału Mar-
ketingu ESBANKU Banku 
Spółdzielczego.

Dla każdej firmy
Rachunek biznES OSZCZĘD-
NY mogą otworzyć osoby 
fizyczne prowadzące we 

własnym imieniu działalność 
gospodarczą – w tym osoby 
wykonujące wolne zawody, 
wspólnicy spółek cywilnych, 
a także przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność gospo-
darczą w formie spółki jawnej, 
partnerskiej, komandytowej 
czy z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Korzystać z niego 
mogą takżę organizacje non-
profit. Jedynym warunkiem do 
otworzenia biznES OSZCZĘD-
NY jest posiadanie rachunku 
rozliczeniowego w ESBANKU.

W placówce i przez Internet
Dostęp do rachunku biznES 
OSZCZĘDNY jest możliwy 
poprzez dwa kanały dostępu:
– Przelewy na rachunek i z ra-
chunku można wykonywać 
zarówno w sposób tradycyjny – 
w placówkach bankowych, jak 
również przez Internet – doda-
je Mariusz Ciupiński.

Chcesz wiedzieć więcej o ra-
chunku biznES OSZCZĘDNY? 
Zapraszamy do naszych 
placówek – jesteśmy najbliżej. 

Twoja firma generuje wysokie zyski? Nie pozwól pieniądzom 
bezczynnie leżeć na rachunku! Skorzystaj z nowego produk-
tu w naszej ofercie dla firm – rachunku biznES OSZCZĘDNY!

poradnik finansowy   

KONKURS
Weź udział w konkursie. Czeka na Ciebie 
jeden z trzech zestawów esbankowych 
gadżetów.
Wystarczy tylko, że odpowiesz na pytanie:
Na jaki okres zostały wyemitowane obligacje ESBANKU 
Banku Spółdzielczego?

a.  20 lat       b.  10 lat       c.  5 lat       d.  15 lat

Odpowiedzi (a, b, c lub d) prześlij do 18 marca 2011 r. na
nasz adres mailowy redakcja@esbank.pl lub na kartce 
pocztowej na adres: ESBANK Bank Spółdzielczy,  
ul. Pułaskiego 11, 97-500 Radomsko, z dopiskiem 
„ESBANK z bliska” oraz imieniem, nazwiskiem, adresem 
i numerem telefonu.

Regulamin:
· w konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy ESBANKU 

Banku Spółdzielczego,
· lista laureatów zostanie opublikowana w dziesiątym 

numerze „ESBANK z bliska”,
· nagrody zostaną przekazane w ciągu 3 tygodni  

(od 18 marca 2011 r.),
· wygranie nagrody oznacza zgodę laureata na publikację 

nazwiska i miejsca zamieszkania.

Rozwiązanie konkursu
W ósmym numerze biuletynu pytaliśmy o okres, na jaki 
można wziąć kredyt samochodowy "Twoje cztery kółka". 
Prawidłowa odpowiedź to 10 lat. Nasze gadżety trafiły do  
p. Barbary Toma z Łodzi, p. Katarzyny Dobranowskiej z Wie-
lunia oraz p. Jana Janusiaka z Radomska. Gratulujemy!

Im więcej Twoja firma oszczędza, tym więcej zarabia
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160 młodych zawodników z 14 zespołów, Sławomir 
Majak, św. Mikołaj, wolontariusze PCK, dziewczęta z gru-
py tanecznej i uśmiechnięta publiczność – tak w skrócie 
opisać można Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej ESBANK 
CUP zorganizowany przez Radomszczańską Akademię 
Piłkarską. Odbył się on 11 grudnia w Radomsku.

Turniej został rozegrany w trzech kategoriach wiekowych. 
Oprócz dzieciaków z RAP-u wystąpili w nim także młodzi 
piłkarze z Orła Dobryszyce, Omegi Kleszczów, UKS Młode 
Wilki, MUKS „6” i Skry Częstochowa.

Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych okazali się 
zawodnicy Orła Dobryszyce, RAP Radomsko i Skry Często-
chowa. Ale zgodnie z ideą przyświecającą organizatorom 
– Istotą igrzysk nie jest zwyciężać, ale wziąć udział. Dlatego 
też wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami 
ufundowanymi przez ESBANK Bank Spółdzielczy.

Integracja osób niepełnoprawnych i zdrowych oraz 
przełamywanie barier i izolacji społecznej były celem VIII 
Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych, które odbyły 
się na początku grudnia 2010 r. dzięki wsparciu ESBANKU.

2 grudnia zgromadzona w Miejskim Domu Kultury pub-
liczność obejrzała spektakle przygotowane przez Teatr 
Rekwizytornia, Koło Dzieci Niepełnosprawnych z MDK 
w Radomsku, Teatrzyk Baśniowy z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego czy Teatr „Póki co” z Domu Pomocy 
Społecznej i Gimnazjum w Radziechowicach.

Drugiego dnia na scenie zaprezentowali się niepełno-
sprawni wokaliści, a fundacja „Jak mleczna czekolada” 
z Częstochowy przygotowała pokaz dogoterapii. Gościem 
specjalnym była Edyta Jungowska, która opowiedziała 
o tajnikach życia aktorskiego.

W grudniu 2010 roku już po raz trzeci rozstrzygnię-
ty został Konkurs Grantowy Hufca ZHP Radomsko 
i ESBANKU Banku Spółdzielczego "Działamy". Ponad 
3 000 zł trafiło do pięciu jednostek harcerskich z terenu 
Radomska.

Nagrodzone projekty to:

•	 "Robin	Hood"	–	projekt	Harcerskiego	Klubu	Spe-
cjalnościowego "Reduta" dotyczący propagowania 
tematyki proobronnej, w tym strzelectwa i łucznic-
twa – dofinansowanie w kwocie 1 010 zł

•	 "Nie	jest	istotne,	co	daje	ci	świat,	ale	to,	co	ty	możesz	
dać światu" – projekt Patrolu Ratowniczego Hufca 
ZHP Radomsko związany z przeprowadzaniem 
szkoleń z zasad pierwszej pomocy wśród młodzieży 
– dofinansowanie w kwocie 1 000 zł

•	 "Hej	przyjaciele,	o	tolerancji	porozmawiajmy	wiele"	–	
– projekt 1 Gromady Zuchowej "Dębowe Królestwo" 
propagujący tolerancję, przyjaźń i koleżeństwo wśród 
najmłodszych – dofinansowanie w kwocie 700 zł

•	 "Piknik	rodzinny"	–	projekt	6	"Błękitnej"	Drużyny	
Harcerskiej z Płoszowa mający na celu współorga-
nizację Pikniku Rodzinnego w Publicznym Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Płoszowie – dofinansowa-
nie w kwocie 400 zł

•	 "Rowerowe	Rekordo-bicie"	–	projekt	Zastępu	
Wędrowniczego z 12 Drużyny Harcerskiej "Zodiak" 
z Kodręba polegający na organizacji serii wycieczek 
rowerowych dla wędrowników – dofinansowanie 
w wysokości 250 zł

Przedstawiciele nagrodzonych patroli spotkali się 
8 grudnia z Prezesem ESBANKU Banku Spółdzielczego 
Jackiem Zacharewiczem i z jego rąk odebrali symbo-
liczne czeki.

Harcerskie
granty przyznane

Mikołajkowy
ESBANK CUP

   działamy lokalnie

Bariery przełamane

Spektakl Czerwony Kapturek podczas
Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych

Laureaci konkursu grantowego z Prezesem ESBANKU 
Jackiem Zacharewiczem




