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dostępnej w naszym Banku

Jak ten czas szybko leci! Kolejny pracowity rok za nami, a przed nami – wiele ważnych wydarzeń
związanych z jubileuszem Banku oraz otwarciem nowej centrali. Więcej na ten temat przeczytacie
Państwo w wywiadzie z Jackiem Zacharewiczem, Prezesem ESBANKU Banku Spółdzielczego.
W tym numerze biuletynu odwiedzamy również Wolbórz, w którym już ponad 3 lata działa nasza
placówka, przybliżamy działanie przekazów pieniężnych Western Union, które od listopada funkcjonują w naszym Banku, a także omawiamy zasady udzielania kredytu samochodowego oraz jak
zawsze prezentujemy aktualności z życia ESBANKU.
Życzę przyjemnej lektury!
Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna

Dzień Otwarty w Tuszynie
W sierpniu przeprowadziliśmy remont naszego
Oddziału w Tuszynie. Z tej okazji kilka tygodni
później, we wtorek 2 września, dla mieszkańców
Tuszyna zorganizowaliśmy Dzień Otwarty. Tego
dnia zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych,
przygotowaliśmy wiele atrakcji. Przed naszą
placówką zasadziliśmy też sadzonkę dębu.
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Przekazy Western Union w placówkach ESBANKU
Terminal POS w Twoim sklepie
Samochód na kredyt? Tak, w ESBANKU

Na najmłodszych czekało
spotkanie z misiem
ESBANKUSIEM, który
rozdawał balony i chętnie
„przybijał piątki”, malowanie
twarzy, zwierzątka z
balonów, duże bańki
mydlane oraz zabawy z

clownem. Dorośli mogli
z bliska przyjrzeć się
Nissanowi Qashqai nagrodzie głównej w Złotej
Lokacie IX.

O godzinie 13.00 w
obecności zaproszonych
gości przedstawicieli
lokalnych
firm - na placu
Reymonta w
Tuszynie, tuż
obok naszej
placówki,
zasadziliśmy
sadzonkę dębu.
Dokonali tego
Paweł
Wiele atrakcji czekało także na najmłodszych
Braszczyński,

Pamiątkowe zdjęcie przy sadzonce dębu

Wiceprezes ESBANKU ds.
Handlowych oraz Witold
Małecki, Burmistrz Tuszyna.
Dąb jest symbolem naszego
Banku i jednocześnie
odzwierciedla wartości,
jakimi kierujemy się w naszej
pracy - siłę, solidność i
stabilność.
Pięćdziesiąt sadzonek
dębów rozdaliśmy również
naszym gościom oraz
mieszkańcom Tuszyna.
Placówka ESBANKU Banku
Spółdzielczego w Tuszynie

funkcjonuje od 2007 roku.
Wcześniej była ona filią
podległą pod oddział
w Łodzi, a następnie w
Piotrkowie Trybunalskim.
Teraz jest to natomiast
samodzielny oddział
Banku. Obsługą Klienta
Indywidualnego w
placówce zajmują się
Jolanta Andryszczak,
Aleksandra Babij oraz
Katarzyna Tuszyńska,
obsługą firm – Krzysztof
Nastarowicz. Dyrektorem
Oddziału jest Aleksandra
Czaja.

działamy lokalnie
Turniej tańca dzięki wsparciu ESBANKU
Wielki Test Języka Angielskiego napisany
Turniej o Puchar Prezesa ESBANKU Banku
Spółdzielczego
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Nowa placówka ESBANKU w Radomsku
Dziewiąta placówka ESBANKU na terenie Radomska została otwarta 6 sierpnia.
Mieści się ona w centrum handlowym ERA PARK przy ul. Sierakowskiego 11.
Nowy Punkt Obsługi Klienta
to trzydziesta trzecia placówka. Placówka jest urządzona w
sposób nowoczesny i
komfortowy dla Klientów.
Znajdują się w niej dwa
stanowiska obsługi oraz kącik
dla dzieci. Na Klientów czeka
także całodobowy bankomat

oraz wpłatomat.
W nowej placówce radomszczanie mogą założyć rachunek czy lokatę, złożyć wniosek
kredytowy czy wykupić
ubezpieczenie.

Oddział nr I, Punkt Obsługi
Klienta
97-500 Radomsko,
ul. Sierakowskiego 11
placówka otwarta dla
Klientów od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 18.00 tel. 44 744 10 56

Przed nową placówką Klientów
witał ESBANKUŚ
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Nowy adres Oddziału nr III w Częstochowie

Biedronka dobroczynności dla ESBANKU

Od poniedziałku 13 października zmianie uległa siedziba Oddziału nr III, mieszczącego
się do tej pory w Częstochowie przy ul. Wyzwolenia 7.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku uhonorował nas „Biedronką
Dobroczynności”. Nagrodę otrzymaliśmy 14 października.

Nowa siedziba oddziału
mieści się w Częstochowie
przy ul. Michałowskiego 17.
Bez zmian pozostaną numery
telefonów oraz godziny
otwarcia placówki:
Oddział Banku nr III w
Częstochowie
ul. Michałowskiego 17
tel. 34 343 05 11
godziny otwarcia placówki:
pn, śr 9.00 - 17.00; wt, czw, pt
8.00 - 16.00.
Nowa siedziba Oddziału nr
III została zaprojektowana z
myślą o potrzebach naszych
Klientów. Znajduje się tam
przestronna sala obsługi z

kasą i dwoma stanowiskami
obsługi, pokój do obsługi
Klientów Firmowych
oraz osobny pokój pozwalający na dyskretną i
komfortową obsługę Klienta.
Do dyspozycji naszych
Klientów oddajemy też
całodobowy bankomat oraz
wrzutnię nocną. Placówka
jest dostosowana do obsługi
osób niepełnosprawnych.
Uroczyste otwarcie
placówki odbyło się w
czwartek 6 listopada.
Byli na nim obecni Klienci
Banku z Częstochowy,
Zarząd Banku oraz ksiądz,
który poświęcił nową
siedzibę.

Pamiątkową „Biedronkę
Dobroczynności” oraz dyplom
z rąk Dyrektora SOSW
Cezarego Bartnika odebrali
Jacek Zacharewicz, Prezes ESBANKU Banku Spółdzielczego
oraz Marek Rząsowski,
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
Sprzedaży.

Biedronkę Dobroczynności
przyznał nam Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w
Radomsku

Na początku października nasz Bank podpisał umowę o współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w zakresie realizacji projektu BAKCYL
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Celem projektu jest pomoc
szkołom w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów oraz
wprowadzaniu uczniów w
świat codziennych finansów.
Podczas lekcji poruszane są
tematy związane z mądrym

działania na rzecz lokalnych
społeczności są doceniane
przez innych.

Wyróżnienie przyznano nam
za wrażliwość na potrzeby
uczniów niepełnosprawnych,
dobre serce, pomoc, zrozumienie i wspieranie idei rozwoju
podopiecznych placówki

Lokalizacja nowej siedziby Oddziału nr III

ESBANK przystąpił do projektu BAKCYL
BAKCYL to projekt Bankowcy
dla Edukacji Finansowej
Młodzieży, w którym
wolontariusze – pracownicy
banków – prowadzą lekcje
finansów dla młodzieży ze
szkół gimnazjalnych.

oraz postawę godną naśladowania. Cieszymy się, że
podejmowane przez nas

inwestowaniem oraz pożyczaniem czy tworzeniem
budżetu.
W ramach realizacji projektu,
wybrani pracownicy ESBANKU zostaną wolontariuszami

projektu i odbędą szkolenia,
które przygotują
ich do prowadzenia lekcji w
szkołach. Lekcje w partnerskich szkołach zostaną
przeprowadzone w roku
2015.

Młodzi grali w grę ekonomiczną
Ponad 400 osób z terenu działania naszego Banku
wzięło udział w grze ekonomicznej dla młodych
„Fair Play Bank Nowa Generacja”.
W grze wzięła udział młodzież
w wieku 13-20 lat z całej Polski,
a jej organizatorem była
Spółdzielcza Grupa Bankowa.
Zadaniem graczy był
harmonijny rozwój
miniBanków zrzeszonych w
MEGABanku poprzez
finansowanie inwestycji, zakup
produktów bankowych, a co
za tym idzie – wygenerowanie
jak największego wspólnego
przychodu.
Uczestnicy w trakcie gry mogli
także wziąć udział w licytacjach nagród rzeczowych –
smartfona, głośników, myszek
komputerowych

czy słuchawek.
- Osobiście uważam, że gra była
bardzo ciekawa. Razem
z grupą znajomych wzięliśmy
w niej udział po raz pierwszy.
Jeśli chodzi o grę, to oprócz
zabawy oferuje ona także
możliwość nabycia podstawowej wiedzy z dziedziny
bankowości oraz wiedzy na
temat historii polskich banków
spółdzielczych. Jestem bardzo
zadowolony z uzyskanego
przez nas wyniku i z
niecierpliwością czekam na
trzecią edycję gry. – mówi
Kacper Mossur.

Gra Fair Play Bank została przygotowana z myślą o młodych
ludziach
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Jesteśmy dojrzałym Bankiem

Z wizytą w Wolborzu

O jubileuszu ESBANKU, spółdzielczych korzeniach i postrzeganiu banków
spółdzielczych rozmawiamy z Jackiem Zacharewiczem, Prezesem ESBANKU Banku
Spółdzielczego.
W roku 2015 ESBANK Bank
Spółdzielczy świętować
będzie swoje 90-lecie.
Co sprawia, że od tylu lat
Klienci wybierają właśnie
ESBANK?
Z pewnością wpływ ma na to
nasze podejście do prowadzenia biznesu – to, że jesteśmy
blisko naszych Klientów, że
jesteśmy identyfikowalni, że
współpracujemy długofalowo.
Myślę, że to właśnie najbardziej cenią Klienci – tę relacyjność, bezpośredni kontakt z
doradcami, miłych i uśmiechniętych Pracowników. Ważna
jest też duża sieć placówek na
terenie Radomska i powiatu
radomszczańskiego. W większych miastach było trudniej,
ale tam znaleźliśmy się dlatego, że najpierw mieliśmy z

tych miast Klientów z którymi
już współpracowaliśmy. I na
bazie tych Klientów rozwijała
się nasza sieć placówek.
A jakie ważne wydarzenia
czekają na Bank i jego Klientów w jubileuszowym 2015
roku?
90 lat to już naprawdę długi
okres funkcjonowania na
rynku, będziemy dojrzałym
Bankiem, nawet jak na banki
spółdzielcze. Najważniejszym
wydarzeniem zaplanowanym
na jubileuszowy rok będzie
uruchomienie naszej nowej
centrali, w Radomsku przy
ul. Tysiąclecia, która z pewnością ułatwi nam zarządzanie
Bankiem, a przede wszystkim
– ułatwi naszym Klientom
dostęp do nas wszystkich.
Nowa siedziba będzie też
bardziej reprezentatywna,
poprzez jej umiejscowienie
pokażemy naszym Klientom
i mieszkańcom miasta i powiatu, że naprawdę jesteśmy
najbliżej i warto z nami
współpracować, warto zapoznać się z naszymi produktami.
Oprócz otwarcia nowej centrali na najbliższe miesiące planujemy także sporo wydarzeń
związanych z
jubileuszem. Przed
nami m.in. X
edycja naszej
najpopularniejszej Złotej
Lokaty, w
której na
naszych
Klientów
czekać będą

Jacek Zacharewicz - Prezes ESBANKU Banku Spółdzielczego

wyjątkowe nagrody. Chcemy
też skupić się na działaniach z
zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – szczególnie mocno zależy nam na jeszcze większym zaangażowaniu
naszego Banku w działalność
na rzecz społeczeństwa
lokalnego.
Pomimo upływającego
czasu i wielu zmian, ESBANK
Bank Spółdzielczy wciąż jest
blisko swoich spółdzielczych
korzeni, prawda?
Staramy się, aby tak było, choć
jest to trudne – działanie banków spółdzielczych reguluje
prawo bankowe, Komisja Nadzoru Bankowego. Prawo spółdzielcze jest w chwili obecnej
trochę archaiczne, nie pozwala
np. na preferencje dla członków – a przecież spółdzielnia
żyje dla swoich członków, jest
przez nich tworzona. Kiedyś
członek spółdzielni, za to że
włożył w nią swój wkład, miał
określone korzyści, obecnie nie
ma możliwości.
Niemniej jednak staramy się
cały czas być jak najbliżej
naszych Klientów. Było to
dobrze widoczne np. w okresie
kryzysu, gdy banki zachodnie
odwróciły się od polskich
przedsiębiorców. W tym
okresie my i jak i inne polskie
banki mocno wspieraliśmy
Klientów, udzielaliśmy im – i
cały czas udzielamy – kredytów.
My nie jesteśmy uzależnieni
od globalnych gospodarek i
nacisków zewnętrznych, tylko
dbamy o interes lokalnych

środowisk i samorządów.
ESBANK działając bez mała
od 90 lat, był świadkiem
wielu zmian, jakie zaszły w
bankowości spółdzielczej.
Czy dziś możemy powiedzieć, że bank spółdzielczy
to bank uniwersalny?
Banki spółdzielcze są bardzo różnorodne, podobnie
jak społeczności lokalne, w
których te banki funkcjonują.
Dlatego też w ofercie banków
spółdzielczych muszą być
wszystkie produkty, tak jest
też u nas: mamy kredyty dla
przedsiębiorców, rolników i
osób fizycznych, konta osobiste i firmowe, różnego rodzaju
gwarancje, faktoring, leasing
czy ubezpieczenia – a więc
cały wachlarz produktów.
Z racji na to, że funkcjonujemy
na terenie miasta Radomska
i powiatu radomszczańskiego, a także miast takich jak
Łódź, Częstochowa, Piotrków
Trybunalski, Tuszyn czy Wieluń,
znaczącą część naszych Klientów stanowią małe i średnie
przedsiębiorstwa, którym
możemy oferować rachunki,
kredyty czy produkty ubezpieczeniowe na naprawdę bardzo
konkurencyjnych warunkach.
Ale oczywiście stale rozwijamy
także naszą ofertę produktową
dla Klientów Indywidualnych
czy np. jednostek oświatowych, spółdzielni czy wspólnot
mieszkaniowych. ESBANK
Bank Spółdzielczy pragnie być
zawsze zaufanym i niezawodnym partnerem wszystkich
klientów.

Zapraszamy z wizytą do Wolborza, w którym
już od ponad 3 lat funkcjonuje placówka
ESBANKU Banku Spółdzielczego.
Placówka w Wolborzu znajduje się przy pl. Jagiełły 17.
Kierownikiem filii jest Agnieszka Mordaka, a obsługą Klienta
zajmuje się Aneta Burda.
- Bardzo się cieszę, że placówka

ESBANKU Banku Spółdzielczego funkcjonuje w Wolborzu.
Zyskali na tym przede wszystkim
mieszkańcy, którzy mają większy
wybór produktów bankowych.
– mówi Agnieszka Mordaka,
kierownik ﬁlii w Wolborzu. I

Pałac Biskupów Kujawskich prezentuje się okazale

dodaje: - W naszej codziennej
pracy kierujemy się naszymi
wartościami – siłą, stabilnością
i solidnością, a nasi Klienci to

widzą i doceniają. To dla nas
bardzo ważne, bo na pierwszym
miejscu stawiamy właśnie ich
satysfakcję i zadowolenie.

Zależy mi na wszechstronnym rozwoju Wolborza
Rozmawiamy z Burmistrzem Wolborza, Panem Andrzejem Jarosem.
Co zmieniło się w mieście od
momentu odzyskania praw
miejskich?
Wolbórz przed rokiem 2011
miał już miejski charakter,
świadczy o tym choćby układ
urbanistyczny miasta. Oprócz
zmian tablic czy nazw niektórych instytucji, nie zmieniło się aż tak wiele. Wolbórz
rozwijał się prężnie zanim
został miastem. Odzyskanie
praw miejskich ma głównie
znaczenie prestiżowe. Wzrosło
z pewnością poczucie dumy
wśród mieszkańców oraz
poczucie tzw. sprawiedliwości dziejowej. Odzyskaliśmy
to, co przecież zostało nam
odebrane przez zaborcę. Od
momentu przywrócenia praw
miejskich zmieniała się nieco
infrastruktura: wybudowany

Burmistrz Andrzej Jaros

został orlik, wyremontowany
został wcześniej gminny, a
teraz Miejski Ośrodek Kultury,
Plac Jagiełły zyskał nowe,
bardziej estetyczne i przyjazne
oblicze, budują się także nowe
uliczki, stadion sportowy ma
nową płytę, a w najbliższych
planach jest dalsza modernizacja tego obiektu.
To Pana pierwsza kadencja
na stanowisku Burmistrza
Wolborza. Jakie stawia Pan
przed sobą cele na najbliższe lata związane z rozwojem gminy?
Jak pokazały te wybory
mieszkańcy zaufali mi i mojemu programowi. Praca w
samorządzie jest mi nieobca.
Zyskałem doświadczenie jako
wieloletni radny powiatu piotrkowskiego. Na
tę kadencję założyłem sobie
m.in. zamrożenie stawek
podatkowych
na 2015 rok,
nadrobienie
zaległości w
modernizacji i
przebudowie
dróg, wybu-

dowanie kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej
części gminy, zwiększenie
udziału środków unijnych w
realizowanych inwestycjach
i przedsięwzięciach, zapewnienie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, a w zakresie
zdrowia świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży
oraz uruchomienie „Szkoły
Cukrzycy” .
Chciałbym także stworzyć
warunki do powstania nowych
przedsiębiorstw oraz ułatwić
funkcjonowanie już istniejącym, mamy przecież w naszej
gminie wielu przedsiębiorców
indywidualnych. Jako rodowitemu mieszkańcowi Wolborza
zależy mi na wszechstronnym
rozwoju Wolborza, na stworzeniu takiego miejsca, w którym
będzie żyło się przyjemnie.
Jakie atrakcje turystyczne
posiada gmina Wolbórz? Co
może zachęcić czytelników
biuletynu do odwiedzin
gminy?
Miasto i gmina Wolbórz to
szereg atrakcji historyczno-turystyczno-przyrodniczych.
Najstarszą budowlą miejscowości jest XV-wieczna

kolegiata - kościół parafialny
p.w. św. Mikołaja bpa. Latem
odbywa się tu Letni Festiwal
muzyki klasycznej z udziałem
znanych artystów polskich i
zagranicznych.
Relikty bogatej przeszłości
historycznej zebrano w Pożarniczym Centrum Historyczno-Edukacyjnym Ziemi Łódzkiej
w Wolborzu. Zgromadzono
tu wiele eksponatów pochodzących z wykopalisk, zbiory
rękodzieła i sztuki ludowej, a
przede wszystkim historyczny
dorobek straży pożarnej.
Warto zobaczyć również piękną wizytówkę Wolborza jaką
jest Pałac Biskupów Kujawskich
w Wolborzu (obecnie siedziba
Zespołu Szkół RCKU).
Największą atrakcją turystyczną gminy Wolbórz jest Zalew
Sulejowski i otaczający go
Sulejowski Park Krajobrazowy.
Są tu dobre warunki do uprawiania żeglarstwa, surfingu, a
także wędkowania. Miłośników
koni zapraszamy do oddalonych od Wolborza o ok. 300 m.
Bogusławic, gdzie mieści się
Stado Ogierów z historią sięgającą 1915 r. Obiekt zajmuje się
hodowlą koni oraz nauką jazdy
konnej.
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Przekazy Western Union
w placówkach ESBANKU
Od listopada w wybranych placówkach ESBANKU Banku Spółdzielczego
można skorzystać z nowej usługi – przekazów pieniężnych Western
Union.
Western Union umożliwia
realizację przekazów
pieniężnych na całym świecie
już od ponad 160 lat. Sieć
agentów to blisko 515 000
placówek w ponad 200
krajach. W Polsce usługa ta
działa od 1992 r. i jest dostępna m.in. w bankach
zrzeszonych w Spółdzielczej
Grupie Bankowej.
Przekaz na dowód
Przekazy pieniężne Western
Union są bardzo proste w
obsłudze, a aby z nich skorzystać nie trzeba mieć konta
bankowego, czeków ani karty
kredytowej – wystarczy
jedynie ważny dokument
tożsamości. Z takiej formy
przekazywania środków
najczęściej korzystają Polacy
mieszkający poza granicami
kraju, turyści i studenci, a także
emigranci pracujący w Polsce.
Wiele korzyści
Korzyści wynikające z korzystania z przekazów pieniężnych
Western Union to przede
wszystkim:
• Krótki czas realizacji – pieniądze są przekazywane
w ciągu kilkunastu minut,
• Pewność i bezpieczeństwo – przekaz dociera
bezbłędnie do adresata,
• Globalny zasięg – przekaz
można zrealizować w
dowolnej agencji Western
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•

•

Union na całym świecie,
Łatwy sposób korzystania
– nie ma potrzeby posiadania konta bankowego
czy karty – wystarczy ważny dokument tożsamości,
Przejrzysta oferta –
wszystkie agencje
w danym kraju mają
jednakową cenę usługi, a
opłatę za przekaz uiszcza
zawsze nadawca – odbiorca wypłaca środki bez
dodatkowych opłat.

2.

3.

4.

Udaj się do najbliższej
placówki sieci agentów
SGB Banku.
Wypełnij formularz
„Wpłata” oraz zapoznaj się
z „Regulaminem usługi
przekazu pieniężnego
Western Union”.
Przedstaw ważny dokument tożsamości i opłać
przekaz (wysyłaną kwotę
przekazu wraz z opłatą).
Odbierz potwierdzenie
wysłania przekazu (z
Numerem Kontrolnym
Przekazu Pieniężnego
MTCN).

Pamiętaj o bezpieczeństwie
Realizując przekazy Western
Union należy pamiętać o kilku
zasadach bezpieczeństwa.

Przede wszystkim pieniądze
należy wysyłać tylko osobom,
które znasz i które oczekują na
środki w kraju przeznaczenia.
Danych przekazu nie należy
udostępniać osobom innym
niż odbiorca. Dodatkowo nie
należy wysyłać przekazu Western Union, jeśli stanowi on:
• Zapłatę za zakup towarów
lub usług przez Internet,
• Zaliczkę za wynajem
mieszkania,
• Opłatę od wygranej na

•

loterii, aukcjach, zakładach
pieniężnych,
Opłatę za pośrednictwo
w znalezieniu pracy za
granicą.

Western Union w bankach
SGB
Przekazy Western Union można zrealizować w czternastu
placówkach ESBANKU Banku
Spółdzielczego (ich lista
znajduje się w ramce obok),
a także w placówkach innych

banków spółdzielczych
zrzeszonych w Spółdzielczej
Grupie Bankowej. Pełna
lista placówek, wraz z kalkulatorem opłat za zlecenie
przekazu, znajduje się na stronie internetowej
www.westernunionsgb.pl.
Dla Klientów przygotowano także specjalną infolinię
pod numerem telefonu
801 402 404. Jest ona czynna
od poniedziałku do piątku w
godzinach 08:00 - 17:00.

Placówki ESBANKU Banku Spółdzielczego, w których można zrealizować przekaz
Western Union:

Jak wysłać przekaz Western
Union?
Wysłanie przekazu Western
Union jest możliwe między
dwiema osobami fizycznymi,
które się znają. Schemat przebiegu transakcji jest bardzo
prosty:
1.

3.

nadawcy (Numer Kontrolny Przekazu Pieniężnego
MTCN, spodziewaną kwotę i walutę przekazu, kraj
nadania, imię i nazwisko
nadawcy).
Odbierz pieniądze i
potwierdzenie wypłaty
przekazu.

• Radomsko, ul. Pułaskiego 11

• Wolbórz, pl. Jagiełły 17

• Radomsko, ul. Reymonta 6

• Łódź, ul. Piotrkowska 193

• Wielgomłyny, Rynek 5

• Wieluń, ul. Wojska Polskiego 2

• Kamieńsk, ul. Słowackiego 12

• Praszka, pl. Grunwaldzki 14

• Kleszczów, ul. Sportowa 53

• Kłobuck, Rynek Jana Pawła II 17

• Częstochowa, ul. Michałowskiego 17

• Tuszyn, pl. Reymonta 3

• Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 36

• Pajęczno, ul. Wiśniowa 3

Terminal POS w Twoim sklepie
Prowadzisz sklep lub inny punkt usługowy? Zwiększ dochody ze sprzedaży poprzez
umożliwienie Twoim Klientom płacenia za zakupy kartą płatniczą.
5.

Skontaktuj się z odbiorcą,
poinformuj go o szczegółach przekazu (Numerze
Kontrolnym Przekazu Pieniężnego MTCN, wysłanej
kwocie).
Przekaz Western Union w
Polsce wysłać można w dwóch
walutach – PLN oraz USD,
natomiast wypłacić w czterech
walutach – PLN, USD, EUR i

GBP.
Jak wypłacić przekaz Western Union?
1. Udaj się do najbliższej
placówki sieci agentów
SGB Banku.
2. Przedstaw ważny
dokument tożsamości
oraz przekaż szczegóły
przekazu otrzymane od

Płatności bezgotówkowe to
nowoczesna forma
dokonywania płatności, która
jest szybka i wygodna, a
dodatkowo pozwala na
umocnienie lojalności
Klientów oraz na zwiększenie
przychodów ze sprzedaży.
Dlatego też z usługi tej
korzysta coraz większa liczba
punktów handlowo-usługowych oraz coraz szersze

grono Klientów.
Od listopada 2014 r. terminal
POS można zamówić za
pośrednictwem ESBANKU
Banku Spółdzielczego, który
nawiązał bowiem współpracę
z First Data Polska S.A., operatorem systemu
autoryzacyjno-rozliczeniowego honorującego wszystkie
rodzaje kart płatniczych.

Terminale POS oferowane
przez First Data Polska to zarówno terminale stacjonarne,
jak i przenośne.

•

użycia PIN- u)
usługa cash back, umożliwiająca wypłacenie niewielkich kwot w gotówce
przy okazji płatności kartą,
możliwość doładowania
telefonów komórkowych.

Podstawowe funkcjonalności
terminali POS to:

•

•

Szczegółowe informacje o
usłudze można uzyskać w
placówkach ESBANKU Banku
Spółdzielczego.

obsługa płatności zbliżeniowych, umożliwiająca
szybkie dokonanie niskokwotowych transakcji bez
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poradnik finansowy

Wśród ostatnich działań lokalnych wspieranych przez
ESBANK znajdują się zarówno cykliczne imprezy
skierowane do dzieci i młodzieży, jak i nowe, warte
wsparcia inicjatywy.

Samochód na kredyt?
Tak, w ESBANKU

Turniej tańca dzięki
wsparciu ESBANKU

Początek roku to dobry okres, żeby zacząć rozglądać się za nowym samochodem - w
salonach samochodowych pojawiają się bowiem wyprzedaże, dzięki którym można
zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych.
Ceny nowych samochodów,
w zależności od marki i
wielkości, zaczynają się już
od około 30 000 zł, a na auto
średniej klasy trzeba wydać
średnio około 60 000 zł.
Zakup nowego auta stanowi
więc poważne obciążenie
dla domowego budżetu.
W takim przypadku warto
skorzystać z kredytu samochodowego, dzięki któremu
koszty zakupu samochodu
zostaną rozłożone na łatwe
do spłaty raty.
Kredyt na auto nowe
i używane
Za pomocą kredytu samochodowego sfinansować można
zakup zarówno nowego, jak
i używanego samochodu, a
kwota kredytu wynosić może
nawet 100 procent wartości
pojazdu. Dodatkowo Klient w
ramach kredytu samochodowego ma możliwość wzięcia
dodatkowych 5 000 zł kredytu
z przeznaczeniem na cele
konsumpcyjne - np. sfinansowanie składki OC, AC czy
NNW, zakup ubezpieczenia na
życie Kredytobiorcy lub zakup
dodatkowego wyposażenia.
W przypadku samochodów
nowych kredyt można wziąć
na maksymalnie 7 lat, w
przypadku samochodów
używanych - na 5 lat. Dodatkowo maksymalny okres
kredytowania powiększony
o wiek pojazdu nie może
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przekroczyć 15 lat.
W momencie kredytowania
przez nasz Bank zakupu samochodu używanego, kredytowane auto musi spełnić kilka
warunków. Przede wszystkim
źródło pochodzenia auta i
prawa własności poprzednich
posiadaczy pojazdu nie mogą
budzić żadnych wątpliwości i
muszą być odpowiednio udokumentowane. Jeśli pojazd
jest sprzedawany w okresie
gwarancyjnym, to musi
posiadać aktualny dokument
gwarancyjny. Auto nie może
również figurować w rejestrze
Centrum Obsługi Rejestrów
Sądowych.
Oprocentowanie zależne od
wkładu własnego i wieku
pojazdu
Oprocentowanie kredytu samochodowego Twoje cztery
kółka jest zmienne i zależy
od wysokości posiadanego
wkładu własnego oraz tego,
czy kredytowany samochód
jest nowy czy używany.
- W przypadku zakupu nowych
samochodów, przy wkładzie
własnym w wysokości co
najmniej 30%, oprocentowanie kredytu samochodowego
wynosi 7,75%. Kredyt na zakup
nowego auta bez wkładu
własnego oprocentowany jest
8,25% w skali roku. – mówi
Tomasz Ambrozik, Dorad-

ca Klienta Detalicznego w
ESBANKU.
Oprocentowanie kredytów
za zakup samochodów
używanych wynosi 9,75% (w
przypadku posiadania wkładu
własnego w wysokości co
najmniej 30%) lub 11,75% (w
przypadku brania kredytu bez
wkładu własnego).
Taniej dla Klientów
ESBANKU
Przy udzieleniu kredytu
pobierana jest prowizja przygotowawcza, która wynosi
2% - w przypadku kredytu
udzielanego do 3 lat i 4% - w
przypadku kredytu udzielanego na dłuższy okres czasu. Na
promocyjne warunki i niższą
o połowę prowizję mogą
liczyć Klienci naszego Banku,
którzy od co najmniej 3

miesięcy posiadają rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy,
depozyt, kredyt, rachunek
oszczędnościowy Konkret lub
udział członkowski. Na brak
prowizji przygotowawczej
mogą natomiast liczyć nasi
Klienci posiadający rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy ES Prestiż.

ESBANK Bank Spółdzielczy był głównym sponsorem I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Radomsko. Wzięło w nim udział ponad 110 par
tanecznych z całej Polski!
Turniej odbył się 27 września w hali sportowej przy ul. Świętej
Jadwigi w Radomsku, a jego organizatorami byli Miejski Dom
Kultury w Radomsku oraz Studio Tańca Etiuda. Tego dnia do
Radomska zjechały pary m.in. z Warszawy, Chorzowa, Sosnowca, Częstochowy, Bielsko-Białej czy Krakowa, a tancerze
rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych oraz stylach
tanecznych. Na parkiecie zaprezentowali się również tancerze z Radomska.
Nagrody zwycięskim parom wręczał Marek Rząsowski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Sprzedaży, a wszystkim parom
tanecznym kibicował miś ESBANKUŚ.

Wielki Test Języka
Angielskiego napisany

ESBANK Bank Spółdzielczy ufundował nagrody główne w
Wielkim Teście Języka Angielskiego, który odbył się w niedzielę 14 września w Radomsku.
W teście udział wzięło ponad 230 radomszczan w trzech
grupach wiekowych. Dzieci w wieku 8-12 lat pisały test
dziecięcy. Młodzież w wieku 12-17 lat zmagała się z testem
TOEFL Junior, natomiast dorośli - z testem +18 TOEIC.
Nagrody ufundowane przez ESBANK trafiły do osób, które
podczas rejestracji najciekawiej dokończyły zdanie „Człowiek bez znajomości języka angielskiego jest jak...”. Nagrodę główną - kartę przedpłaconą z doładowaniem o wartości
400 zł - otrzymał Łukasz Gębicz. Karty z doładowaniem o
wartości 200 zł otrzymały natomiast Joanna Miśkiewicz
oraz Justyna Ferenc.

Chcesz wiedzieć więcej?
Jesteś zainteresowany
kredytem samochodowym?
Zapraszamy do placówek ESBANKU Banku Spółdzielczego.
Nasi Doradcy odpowiedzą na
Twoje pytania oraz pomogą
przy dopełnieniu wszystkich
formalności.

Turniej o Puchar Prezesa ESBANKU
Banku Spółdzielczego

37 zawodników wzięło udział w Malutkie Tenis CUP o Puchar
Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego. Odbył się on w dniach
13-14 września na kortach tenisowych w Malutkie Resort.
Turniej skierowany był do amatorów gry w tenisa i był rozgrywany w kategoriach: Mężczyźni Open Gra Pojedyncza, Mężczyźni
55+ Gra Pojedyncza, Mężczyźni 45+ Gra Pojedyncza, Mężczyźni
Open Gra Podwójna oraz Kobiety Open Gra Pojedyncza. Zawodnicy, którzy wzięli udział w turnieju, przyjechali do Radomska
m.in. z Częstochowy, Skarżysko-Kamiennej, Warszawy, Dobryszyc czy Działdowa.

Andrzej Moczek (Skarżysko-Kamienna). Wśród pań najlepsza
okazała się Barbara Robaszek (Radomsko), a w grze podwójnej
mężczyzn najlepsi okazali się Wojciech Sawicki oraz Tymoteusz
Mirek (Częstochowa).

W kategorii Mężczyźni Open I miejsce zajął Tomasz Moczek
(Skarżysko-Kamienna), w kategorii Mężczyźni 55+ zwyciężył
Janusz Błaszczeć (Radomsko), a w kategorii Mężczyźni 45+
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