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Czy warto być społecznie odpowiedzialnym w biznesie? ESBANK Bank Spółdzielczy od lat udowadnia, że zrozumienie i poszanowanie potrzeb społeczeństwa oraz środowiska to długofalowa,
obopólna korzyść, której nie da się przeliczyć na pieniądze. Dlatego m.in. włączamy się w edukację młodzieży, przygotowujemy poradniki finansowe dla naszych Klientów, wspieramy działania
na rzecz lokalnej społeczności i ochrony przyrody, a także dbamy o rozwój i komfort naszych
Pracowników. Potwierdzenie tych słów znajdą Państwo również w specjalnym wydaniu
„ESBANK z bliska”, które właśnie oddajemy w Państwa ręce.

Kia Rio dla Klientki ESBANKU Banku Spółdzielczego
„To był naprawdę strzał w dziesiątkę” – tak o swoim udziale w loterii promocyjnej ESBANKU Banku
Spółdzielczego powiedziała Pani Urszula Koziara z Radomska, Laureatka ZŁOTEJ LOKATY X.
Uroczyste wręczenie kluczyków do samochodu osobowego marki Kia Rio – nagrody głównej w jubileuszowej
edycji loterii dla Klientów,
która uświetniła 90-lecie
Banku – nastąpiło 5 maja
2016 r. przed główną siedzibą Banku.

Niniejszy biuletyn poświęcamy Projektowi, realizowanemu przez nasz Bank we współpracy
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki środkom z Funduszu Szwajcarskiego.
Zachęcam do lektury i sprawdzenia, jak wdrożenie rozwiązań społecznej odpowiedzialności
biznesu – z ang. CSR – w obszarze relacji z pracownikami oraz środowiska naturalnego przyczynia
się do rozwoju ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Arleta Węgrzyńska, Redaktor Wydania

Arleta Węgrzyńska, Redaktor Wydania
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ESBANK Bank Spółdzielczy
aktywnym uczestnikiem BAKCYLA

Urszula Koziara z Radomska jest Klientką
ESBANKU Banku Spółdzielczego od ponad 6 lat.
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By wziąć udział w losowaniu
samochodu osobowego
marki Kia Rio, 2 laptopów,
3 smartfonów oraz 4 zegarków smart watch, wystarczyło
między 6 lipca a 30 września
2015 r. założyć w ESBANKU
Banku Spółdzielczym lokatę

terminową na minimum 1000
zł i utrzymać na niej środki co
najmniej do 12 marca 2016 r.
Losowanie, w którym wyłoniono zwycięzców, odbyło się
9 kwietnia 2016 r. Nagrody II,
III i IV stopnia powędrowały
do Klientów Banku z Praszki,
Gidel, Częstochowy i Radomska, gdzie lokatę założyła m.in.
Pani Urszula Koziara, zwyciężczyni nagrody głównej.
Był to 10, ale nie ostatni samochód w historii Złotej Lokaty.
W XI edycji loterii do wygrania
jest Nissan Note. Życzymy
powodzenia!

ESBANK Bank Spółdzielczy
aktywnym uczestnikiem BAKCYLA
Rok szkolny 2016/2017 będzie kolejnym, w którym
bankowcy – wolontariusze BAKCYLA, w tym
pracownicy ESBANKU Banku Spółdzielczego –
będą pod wspólnym szyldem prowadzić edukację
ekonomiczną gimnazjalistów. Wyjątkową okazją ku
temu była Konferencja BAKCYLA w Warszawie.
Konferencja podsumowująca
sukcesy programu edukacyjnego zainicjowanego przez
Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich
odbyła się w pierwszej połowie 2016 r. Poza wymianą opinii, doświadczeń partnerów
i uczestników BAKCYLA,
ważny element spotkania
stanowił panel dyskusyjny
„Bankowiec w roli doradcy
– o co zawsze chciałem zapytać bankowca?”. Wziął w nim
udział Piotr Mielczarek, Dorad-

wręczenia przedstawicielom
partnerskich instytucji
finansowych podziękowań za
dotychczasową współpracę
i zaangażowanie w edukację
finansową młodzieży.
Dla ESBANKU Banku

Spółdzielczego udział
w Projekcie stanowi ważny
element realizacji działalności
społecznej w zakresie
edukacji bankowej, zapisanej
w Strategii Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.

ca Klienta w ESBANKU Banku
Spółdzielczym i od dwóch lat
wolontariusz BAKCYLA. Jako
jeden z wyróżniających się
wolontariuszy, radził uczniom
gimnazjów, czym kierować
się przy wyborze banku
i tłumaczył, jak duży jest
wpływ banków na państwo.
Konferencja BAKCYLA wpisała
się w polską odsłonę
Tygodnia Edukacji Finansowej
– European Money Week
2016. Stała się także okazją do

W imieniu Banku dyplom od Zarządu Warszawskiego Instytutu
Bankowości odebrał Marek Rząsowski, Doradca Prezesa
ds. Strategii i Rozwoju.

W trosce o Pracowników
i środowisko naturalne
„Wdrożenie rozwiązań CSR w obszarze relacji z pracownikami oraz
środowiska naturalnego gwarantem konkurencyjności ESBANKU
Banku Spółdzielczego” – to nazwa realizowanego przez ESBANK
Bank Spółdzielczy Projektu współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dofinansowanie Projektu
ESBANK Bank Spółdzielczy otrzymał na realizację Projektu dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy w wysokości 49 420 zł (12 393 CHF). Nasz Bank znalazł się pośród 29 beneficjentów III
edycji Konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP pełni funkcję Instytucji Realizującej dla ogólnopolskiego Projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Cel główny projektu to wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – co to jest?
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich
Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Program ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej, a w Polsce – pomiędzy
słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami. Więcej informacji na temat SPPW znajduje się na stronach:
www.programszwajcarski.gov.pl i www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Na czym polega Projekt?
Celem głównym Projektu jest zwiększenie konkurencyjności ESBANKU Banku Spółdzielczego poprzez
wniesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz organizacji, jak i jej otoczenia – w zakresie ochrony
środowiska. Dotyczy zaprojektowania i wdrożenia Intranetu, rozwoju systemu komunikacji wewnętrznej
oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu informacji w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Założenia projektu
Założenia Projektu wynikają z celów Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Jako pracodawca zainteresowany rozwojem
i wzrostem zaangażowania swojej kadry, jak również jako firma przyjazna środowisku, dzięki podejmowanym w Projekcie działaniom, Bank rozwija system komunikacji między Pracownikami, wspiera wzrost
świadomości jej znaczenia dla funkcjonowania Banku poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego, które
pomaga zarówno podnieść zaangażowanie Pracowników, jak i parametry ekologiczne ESBANKU Banku
Spółdzielczego.

Zasięg i czas realizacji Projektu
Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r., termin jego zakończenia to 30 września 2016 r. Projekt
skierowany jest do wszystkich Pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego.
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Elektronika w służbie CSR

czyli jak firmowy Intranet pomaga realizować społeczne i ekologiczne cele Banku.
Efekt ekologiczny w postaci
oszczędności w zużyciu energii
elektrycznej

Wygoda wymiany
dokumentów i informacji
między Pracownikami

Szybki i efektywny dostęp
Pracowników do informacji,
elektronicznej bazy
wiedzy oraz dokumentów
wewnętrznych

Ograniczenie zużycia
papieru oraz produkcji
odpadów dzięki
zmniejszeniu ilości wydruków
oraz kserokopii

Promowanie postawy
„eko” wśród Klientów oraz
Pracowników Banku

„Jako nowoczesna firma dbamy zarówno o wysokie standardy obsługi
Klientów, jak i sprawność procesów wewnętrznych. Po to wdrażamy nowy
Intranet, a także rozwijamy system komunikacji i przepływu informacji
między Pracownikami. Są te elementy funkcjonowania Banku, których
Klienci na co dzień nie widzą, jednak bezpośrednio przekładają się na
komfort ich współpracy z Bankiem, ponieważ wspierają nas w oferowaniu
profesjonalnego doradztwa oraz usług na najwyższym poziomie.”
Tomasz Kowalski, Główny Informatyk w ESBANKU Banku Spółdzielczym, Kierownik Projektu
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Wzrost satysfakcji i
zaangażowania
Pracowników dzięki
podniesieniu komfortu
pracy oraz rozwojowi
komunikacji wewnętrznej,
opartej na dialogu i
informacji zwrotnej

Dlaczego warto być firmą
społecznie odpowiedzialną?
Rozmowa z Markiem
Rząsowskim, Doradcą
Prezesa ds. Startegii
i Rozwoju
Co to jest CSR? Nawet
polskie tłumaczenie nazwy
Corporate Social Responsibility – czyli Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu
– coraz częściej pojawiające
się w debacie publicznej,
jest pojęciem stosunkowo
nowym w polskim biznesie.
Rzeczywiście, zaledwie kilka
lat temu pojawiła się polska
wersja językowa normy ISO,
która określa CSR jako
odpowiedzialność organizacji
za wpływ podejmowanych
przez nią decyzji i działań na
społeczeństwo i środowisko.
Należy ją rozumieć jako dobrowolne uwzględnianie
w działaniach firmy społecznych i środowiskowych
aspektów oraz interesów grup
społecznych, które są z nią
związane. Podstawę stanowi
tu dialog społeczny. W szczególności CSR zakłada przejrzyste i etyczne zachowanie
przedsiębiorstwa w obszarach
takich jak ład organizacyjny,
prawa człowieka, stosunki
pracownicze, ochrona środowiska, praktyki konsumenckie
i to, co najbardziej widać na
zewnątrz, czyli zaangażowanie
społeczne i wkład w rozwój
społeczności lokalnej.

Brzmi poważnie, może dlatego idea społecznej odpowiedzialności w biznesie wciąż
jest bardziej popularna w
korporacjach niż w sektorze
MŚP?
CSR jako troska o teraźniejsze
oraz przyszłe dobro społeczeństwa i środowiska świadczy o
dojrzałości biznesowej firmy.
Warto, by uświadomiły to sobie
nawet najmniejsze przedsiębiorstwa. Oczywiście zakres
aktywności i obszar zainteresowania należy dostosować
do potrzeb i możliwości
firmy. Ważne, by zrozumieć, że
chociaż podstawę działalności
biznesowej stanowi zarabianie,
generowanie dochodu, to
ważne jest także budowanie
kapitału społecznego i troska o
potrzeby interesariuszy firmy.
Mam na myśli zwłaszcza Klientów, lokalną społeczność oraz
Pracowników, ponieważ żadne
przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w próżni. Do potrzeby
ochrony przyrody, ważnego
elementu CSR, nikogo przekonywać chyba nie trzeba.
ESBANK Bank Spółdzielczy
jest jednym z pionierów działań spod szyldu CSR wśród
radomszczańskich firm.
To prawda, choć z radością
obserwujemy, że coraz więcej
lokalnych firm inwestuje swoją
energię i środki finansowe
w działania z zakresu CSR. My
robimy to od dawna, wspiera-

jąc oddolne inicjatywy społeczne, proekologiczne, sportowe,
kulturalne i edukacyjne. Na
nasze szczególne zainteresowanie mogą liczyć zwłaszcza te
kierowane do dzieci i młodzieży. Jako lokalna instytucja
finansowa czujemy się także
odpowiedzialni za edukację
ekonomiczną naszego otoczenia – posiadamy program SKO
skierowany do najmłodszych
uczniów, gimnazjalistom
zdradzamy tajniki bankowości
w ramach projektu BAKCYL,
Klientom udostępniamy liczne
poradniki. Nasze działania nie
są przypadkowe – od 2014 r.
swoje założenia realizujemy
w ramach Strategii Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu,
która uzupełnia i rozwija strategię biznesową Banku. Nasze
cele odnoszą się do obszaru
odpowiedzialnych, pozytywnych i trwałych relacji
z Klientami, zaangażowania
w aktywizację i rozwój lokalnych społeczności, obszaru
ochrony środowiska, jak
również relacji z Pracownikami,
na których rozwoju i zaangażowaniu bardzo nam zależy.
Dlaczego Bank stawia
na CSR?
Biznesowa dojrzałość, o której
wspominałem, nie zawsze idzie
w parze z wiekiem, ale nasz
Bank posiada już ponad 90 lat
tradycji. Jest to tradycja polskiej
bankowości spółdzielczej,

Marek Rząsowski, Doradca Prezesa
ds. Strategii i Rozwoju w ESBANKU
Banku Spółdzielczym

łącząca działalność bankową ze
wspieraniem lokalnej społeczności, z którą dzieli się część
wypracowanego zysku. CSR
stanowi więc naturalny
i integralny element naszego
sektora. My staramy się realizować tę ideę w świadomy i nowoczesny sposób. Posiadamy
Strategię CSR, którą wcielamy
w życie dzięki projektom prospołecznym, proekologicznym
i pracowniczym. Na realizację
niektórych z nich pozyskaliśmy
środki zewnętrzne. Całkiem
niedawno zakończyliśmy
kompleksowy program szkoleń
dla naszej kadry – Bankową
Akademię Rozwoju, dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Spółdzielczego. W tym roku
otrzymaliśmy wsparcie PARP ze
środków Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Wierzę,
że nowy Projekt pomoże
zrealizować część naszych
kluczowych założeń, wpłynie
na wzrost zaangażowania
i zadowolenia Pracowników,
co przełoży się na satysfakcję
naszych Klientów i dodatkowo
będzie stanowiło naszą cegiełkę w budowanie świadomości
potrzeby ochrony przyrody.
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Centralna Informacja o Rachunkach
ułatwi budzenie ”uśpionych” kont
Założyłeś przed laty konto
w banku i o nim zapomniałeś?
A może chcesz sprawdzić, czy
w spadku po zmarłym krewnym
odziedziczyłeś oszczędności
bankowe? Pomoże Ci
prowadzona przez KIR Centralna
Informacja o Rachunkach.

Zamiast odrębnego zapytania
do każdej instytucji finansowej
w Polsce – jeden wniosek
złożony w dowolnej placówce
dowolnego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej. Od 1 lipca
zbieranie informacji o tzw.
rachunkach „uśpionych”, czyli
nieaktywnych – w tym rachunkach osób zmarłych, których
spadkobierców nie udało się
znaleźć, a także o „zapomnianych” rachunkach osób fizycz-

Jak to działa?

5.

1.
2.
3.
4.
8

Zabierz ze sobą ważny dowód tożsamości, aby
Bank mógł zweryfikować twoją tożsamość. W przypadku reprezentowania osób uprawnionych do pozyskania informacji o rachunkach bankowych, nie
zapomnij o przedłożeniu stosownego dokumentu
(np. pełnomocnictwa).
Jeśli jesteś spadkobiercą posiadacza rachunku bankowego lub imiennego rachunku członka SKOK –
okaż Doradcy Klienta tytuł prawny do dziedziczenia
(np. prawomocne postanowienie sądu). Do weryfikacji danych zmarłego może być także niezbędny
akt zgonu właściciela konta lub lokaty.
Wypełnij wniosek o udostępnienie danych z
Centralnej Informacji o Rachunkach, prowadzonej
przez Krajową Izbę Rozliczeniową i odbierz od
Doradcy Klienta jego kserokopię. Usługa jest płatna
zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji.
Bank przekaże Twoje zapytanie do Centralnej
Informacji o Rachunkach poprzez system OGNIVO,
który stanowi gwarancję bezpieczeństwa procesu
wymiany informacji między instytucjami finansowymi.

6.
7.

Zadbaj o przyszłość swoich bliskich

– złóż w Banku dyspozycję wkładem na wypadek śmierci!

nych – jak również o kontach
osób wskazanych przez sąd,
komornika, policję lub inne
uprawnione organy jest dużo
łatwiejsze i wygodniejsze. Tego
dnia weszła w życie korzystna
dla Klientów zmiana Prawa
bankowego i ruszyła Centralna
Informacja o Rachunkach, prowadzona przez Krajową Izbę
Rozliczeniową. Uczestniczą w
niej wszystkie banki i SKOK-i
w Polsce – także ESBANK Bank
Spółdzielczy.

Centralna Informacja o Rachunkach osobistych
prześle Twoje zapytanie do wszystkich banków oraz
SKOK-ów w Polsce i stworzy wykaz zawierający:
nazwy podmiotów, które prowadzą albo prowadziły rachunek osobisty – oszczędnościowy,
oszczędnościowo-rozliczeniowy, w tym związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
przez osobę fizyczną, a także imienny rachunek
członka SKOK,
numer rachunku,
informację, czy rachunek jest nadal prowadzony,
informację, czy jest to rachunek wspólny,
informację o umowach rachunku bankowego
rozwiązanych albo wygasłych z powodu śmierci
jego posiadacza albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat.
Po otrzymaniu odpowiedzi z Centralnej Informacji
o Rachunkach w KIR, Bank niezwłocznie przekaże
Ci zestawienie we wcześniej uzgodniony sposób:
odbiór osobisty lub wysyłka na wskazany adres.
O szczegółowe informacje takie jak stan konta czy
dane współwłaściciela odnalezionych rachunków
zapytaj w siedzibie banku lub SKOK-u wskazanego
w zestawieniu.

Więcej informacji znajdziesz u Doradców Klienta w każdej
placówce ESBANKU Banku Spółdzielczego oraz na stronie
internetowej: www.centralnainformacja.pl.

Zakładając rachunek bankowy lub
lokatę, warto poczynić zapis na
wypadek śmierci. Zagwarantuje on
finansowe zabezpieczenie naszej
najbliższej rodziny bez względu na
trwające postępowanie spadkowe.
Strata członka rodziny to często nie tylko tragedia osobista,
ale i początek finansowych
trudności osób, które nagle
zostają bez środków do życia,
z perspektywą oczekiwania
na zakończenie nierzadko
żmudnego postępowania
spadkowego. Jest jednak na
to sposób – to dyspozycja na
wypadek śmierci.
Małżonek, wstępni, czyli
rodzice i dziadkowie, a także
zstępni – tj. dzieci, wnuki, prawnuki – oraz rodzeństwo. To

katalog osób, które właściciel
rachunku oszczędnościowego, lokaty terminowej oraz
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) może
wskazać jako upoważnione do
wypłaty pieniędzy w przypadku swojej śmierci. Dyspozycja
nie dotyczy jednak rachunków
wspólnych ani rachunków
firmowych – dedykowanych
przedsiębiorstwom.
Każdy Klient indywidualny
może zabezpieczyć kilku
członków rodziny różnymi

kwotami, łączna wysokość
dyspozycji pochodzącej ze
wszystkich kont i lokat nie
może jednak przekroczyć
20-krotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku – aktualnie jest to
ponad 85 tys. zł. Co ważne –
kwota takiej dyspozycji nie
wchodzi do masy spadkowej. Podstawę jej wypłaty
stanowi akt zgonu Klienta
Banku oraz dowód tożsamości zabezpieczonej przez
niego osoby.
Informację o możliwości
złożenia zapisu bankowego
otrzymasz w Banku podczas podpisywania umowy
o prowadzenie ROR lub
produktów oszczędnościowych. Taką dyspozycję w
każdej chwili możesz zmienić

lub odwołać. W przypadku,
gdy łączna suma dyspozycji
przekroczy dozwolony limit,
dyspozycja wydana później
będzie miała pierwszeństwo
przed tą wydaną wcześniej.
Pamiętaj, by na bieżąco aktualizować dane kontaktowe
osób, które chcesz zabezpieczyć bankowym zapisem. To
ułatwi Bankowi kontakt
z Twoimi bliskimi.
Zgodnie ze znowelizowaną
ustawą Prawo bankowe,
o możliwości wypłaty pieniędzy po zmarłym posiadaczu
konta czy lokaty upoważnione osoby Bank powiadomi
niezwłocznie po powzięciu
informacji o śmierci swojego
Klienta. Dzięki temu
możesz być spokojny, że
w nagłej sytuacji Twoi bliscy
nie pozostaną bez finansowego wsparcia.
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poradnik finansowy

Zabezpiecz swoje e-konto.
Nowa funkcjonalność w ESBANK24!
Zwiększając poziomy zabezpieczeń w bankowości
elektronicznej, minimalizujemy prawdopodobieństwo
dokonania transakcji przez niepowołane osoby.
Maskowanie i zmiana hasła,
bezpieczne metody autoryzacji transakcji internetowych
– to nie koniec zabezpieczeń
e-konta, jakie mogą wybrać
i uruchomić nasi Klienci.
Dążąc do wysokiej jakości
i komfortu korzystania
z bankowości internetowej
ESBANK24, 1 sierpnia 2016 r.
wprowadziliśmy nowe możliwości. By z nich skorzystać,
należy po zalogowaniu się
do swojego konta w ESBANK24 wejść w zakładkę
„Ustawienia”.
Limity transakcji dla
Klientów indywidualnych
Ustawiając limity transakcji
w elektronicznym kanale
dostępu do konta bankowego, decydujemy, jaka
będzie możliwa maksymalna
wysokość transakcji, dokonywanych za pośrednictwem
Internetu. Zabezpieczamy
w ten sposób swój rachunek
przed możliwością realizacji
elektronicznych zleceń przelewów powyżej ustalonych
kwot. Limity te można na
bieżąco dostosowywać do
aktualnych potrzeb. Każdorazowa zmiana limitu musi być
jednak zatwierdzona kodem
jednorazowym. Nowa usługa
umożliwia ustanowienie:
1. Limitu jednorazowego
– ograniczenie wysokości
kwoty jednorazowego
zlecenia.
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2. Limitu dziennego –
ograniczenie wysokości
kwotowej sumy zleceń
realizowanych w ciągu
jednego dnia.
3. Limitu miesięcznego
– ograniczenie wysokości
kwotowej sumy zleceń
realizowanych w ciągu
miesiąca.
Oferta dla Klientów
instytucjonalnych
Z uwagi na odmienne
potrzeby i możliwości,
dla Klientów firmowych
i korporacyjnych poszerzyliśmy wachlarz zabezpieczeń,
które zwiększają bezpieczeństwo dokonywania operacji

poprzez elektroniczne kanały
dostępu. Są to:
1. Limity jednorazowe,
dzienne i miesięczne – tak
jak w przypadku Klientów
indywidualnych.
2. Zdefiniowanie adresu IP
komputera – rozwiązanie
pozwala na zdefiniowanie
w ESBANK24 adresu IP,
z którego możliwe będzie
logowanie do e-konta.
Wprowadzając takie
zabezpieczenie, Klient
ogranicza możliwość
działania w ESBANK24
jedynie do komputera osoby
uprawnionej do dostępu do
bankowości elektronicznej
firmy.

3. Zdefiniowanie czasu
logowania do ESBANK24
– polega na wskazaniu
konkretnych godzin,
w których osoby uprawnione
będą mogły logować się
do firmowego ESBANK24.
Usługa ta pozwala określić
sztywne ramy czasowe,
np. godziny pracy firmy,
w których bankowość
elektroniczna jest aktywna
i pozwala na dokonywanie
operacji.

Dni Radomska
z ESBANKIEM

Przez cały rok 2016 Radomsko świętuje 750-lecie nadania
praw miejskich. Ponad 90 ostatnich lat to wspólna historia
miasta i ESBANKU Banku Spółdzielczego, który posiada tu
Centralę i liczną sieć placówek. Wspólne były więc i obchody rocznicy lokacji.

VIII ESBANK
Streetballmania

W centrum handlowym można robić nie tylko zakupy. Po
raz kolejny udowodnił to ESBANK Bank Spółdzielczy, zapraszając radomszczan na Turniej Koszykówki Trzyosobowej na
terenie ERA Parku Handlowego.

Dni Radomska to dla radomszczan jedyna w swoim rodzaju
okazja do integracji i wspólnej zabawy. Tegoroczna impreza, poza jubileuszowymi odniesieniami, jak zawsze pełna
była atrakcji dla starszych i młodszych. W ofercie znalazły
się m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci, które, łącząc teorię
z praktyką, pomogły poszerzyć wiedzę na temat zdrowego
odżywiania. Sponsorem wydarzenia został ESBANK Bank
Spółdzielczy.

Nie zwlekaj! Zwiększ
bezpieczeństwo swojego
konta w Internecie!
W sytuacji pytań,
prosimy o kontakt
z Infolinią ESBANK24
pod nr. 44 744 10 00.
Infolinia czynna jest w dni
robocze w godzinach
8.00-17.00.

Era Park Handlowy w Radomsku gospodarzem
ESBANK Streetballmanii został po raz drugi.

Uczestnicy warsztatów przygotowywali koktajle
owocowo-warzywne – było smacznie, zdrowo i kolorowo.

Chłopcy do lat 13, chłopcy do lat 16, kategoria dla dziewcząt
bez podziału ze względu na wiek i otwarta dla wszystkich
miłośników koszykówki ulicznej kategoria OPEN. Do tego
pasja, sportowy duch, dobry humor i zasady fair play. To niezmienne elementy wrześniowej ESBANK Streetballmanii.
W tym roku organizację turnieju wsparła firma BW Logistyka, dzięki której turniej można było zaplanować w prawdziwie ulicznej scenerii – na parkingu Era Parku Handlowego.

Na Święcie Miodu w Gomunicach

Integracja społeczna oraz promocja pszczelarstwa jako
ważnej gałęzi lokalnego rolnictwa – to główne idee pierwszego Gomunickie Święto Miodu.

14 sierpnia 2016 r. na gomunickim stadionie zagościły nie
tylko sportowe atrakcje. Pośród licznych występów, zabaw
i aktywności fizycznych pszczelarze z Koła Rejonowego
w Kocierzowach podsumowali tegoroczne miodobranie.
Święto Miodu pozwoliło połączyć festyn dla mieszkańców
Gminy ze szczególnym uhonorowaniem pracy hodowców
pszczół oraz promocją miodu jako produktu regionalnego.
Organizację imprezy wsparł EBANK Bank Spółdzielczy, który
na terenie Gomunic obecny jest niemal od początku swego
działania.

Smakowanie miodu umilały uczestnikom
mi.n. występy artystyczne miejscowych zespołów.
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WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ CSR W OBSZARZE
RELACJI Z PRACOWNIKAMI ORAZ ŚRODOWISKA
NATURALNEGO GWARANTEM KONKURENCYJNOŚCI
ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

PROJEKT WSPÓFFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

www.esbank.pl/bank/196/114/bank-szwajcarsko-polski-program-wspolpracy

