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Stać Cię
na więcej 10

od redakcji
Miło mi zaprezentować przed Państwem szósty już numer biuletynu firmowego „ESBANK z bliska”.
Z informacji otrzymywanych od Pracowników naszego Banku wiem, że pytają Państwo o kolejne
numery kwartalnika. Bardzo mnie to cieszy i z tym większą radością zapraszam do czytania!
A o czym piszemy w aktualnym numerze? Prezentujemy działanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także przybliżamy Państwu nowy produkt kredytowy – Pożyczkę dla Ciebie. Rozmawiamy z Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych Tomaszem Kotlewskim o minionym roku, a także
odwiedzamy Gorzkowice – najpiękniejszą gminę w okolicy w opinii Jana Woźniaka, przewodniczącego Rady Gminy Gorzkowice. Jak zawsze prezentujemy także aktualne wydarzenia z życia
ESBANKU, opisujemy lokalne imprezy i zapraszamy do udziału w konkursie.
Życzę Państwu przyjemnej lektury!
Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna
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z życia Banku

Konferencja
Pracowników
ESBANKU
30 stycznia 2010 roku w Kompleksie SOLPARK
w Kleszczowie odbyła się druga już konferencja firmowa ESBANKU Banku Spółdzielczego, na której obecni
byli Pracownicy Banku, Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

Zarząd Banku kroi urodzinowy tort

Konferencja była okazją do podsumowania pracy Banku w roku
2009, zaprezentowania planów na 2010 rok, a także przyznania nagród Solidny Pracownik, Solidny Kierownik i Silny Zespół.
Wtedy też zainaugurowane zostały obchody 85-lecia Banku –
zgromadzeni goście odśpiewali symboliczne „Sto lat” i skosztowali urodzinowy tort.

Magdalena Jurczyk i Tomasz Ludwin odbierają nagrodę
w kategorii Solidny Kierownik Średniego szczebla

Lokalne dukaty w ESBANKU
15 lutego w Centrali
naszego Banku odbyło się
spotkanie Prezesa ESBANKU Jacka Zacharewicza
z Małgorzatą Kołodziejską.
Dyrektorka Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Radomsku podziękowała za
zaangażowanie naszych
Pracowników w sprzedaż
„4 ekonomików”.
4 ekonomiki to lokalne dukaty wydane z okazji 85-lecia
szkoły. Na awersie monety
znajdował się szkic budynku
szkoły i wizerunek Tadeusza
Kotarbińskiego, patrona szkoły, na rewersie - nowe logo
ZSE. Ekonomiki można było
zakupić w naszych placówkach w Radomsku, Kodrębie
i Wielgomłynach od 27 listopada 2009 r. do końca stycznia
2010 w cenie 4 zł za sztukę.

4 ekonomiki

Małgorzata Kołodziejska wręcza
podziękowanie na ręce Prezesa
Jacka Zacharewicza

Kolejne nagrody
rozdane
Na początku lutego
poznaliśmy kolejnych szczęśliwców,
których życzenia
zostaną spełnione
przez naszą złotą
rybkę.

5 lutego w Centrali Banku
odbyło się bowiem losowanie
nagród w lokacie promocyjnej
Złota Rybka II, w której do
wygrania było dziesięć nagród
pieniężnych o łącznej wartości
ponad 21 000 zł.
Główna nagroda – 10 000 zł,
trafiła do mieszkanki Częstochowy, pani Joanny Sołtysiak:
- Zupełnie nie spodziewałam się
ESBANK Bank Spółdzielczy

wygranej w lokacie, ale bardzo
się z niej cieszę. Dzięki Złotej
Rybce ESBANKU pojadę z rodziną na wczasy gdzieś daleko. Kto
wie, może do Kenii?
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
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Nowa funkcjonalność bankomatów – depozyt kopertowy
Chcesz mieć możliwość wpłaty pieniędzy
na swoje konto o każdej porze dnia i nocy?
Skorzystaj z usługi depozytu kopertowego.
- Dzięki usłudze depozytu
kopertowego nasi Klienci otrzymują możliwość dokonywania
wpłat i składania przelewów
poza godzinami otwarcia placówki. Jest to również wygodna
alternatywa w przypadku
szczególnego natężenia operacji kasowych. Jednorazowo do
bankomatu można wpłacić do
100 sztuk banknotów – mówi
Monika Półrola, Pracownik
ds. Zarządzania Sprzedażą.

Usługa jest dostępna w bankomatach w Radomsku
(ul. Piastowska 10), Gomunicach, Kamieńsku, Wielgomłynach, Kodrębie, Lgocie
Wielkiej, Pajęcznie i Praszce.
Warunkiem korzystania
z usługi jest podpisanie
w placówce Banku Umowy
w sprawie realizacji usług za
pośrednictwem depozytu
kopertowego.
Serdecznie zapraszamy!

Zainwestuj i wygraj Renault Megane!
Inwestując 1 000 zł masz
szansę na wygranie nowoczesnej nawigacji GPS,
roweru turystycznego,
skutera albo Renault Megane prosto z salonu! Jak
to możliwe? Wystarczy
że założysz 3-miesięczną
Złotą Lokatę V!
- Już po raz piąty Klienci naszego Banku mogą wziąć udział
w loterii promocyjnej Złota
Lokata, w której do wygrania

tradycyjnie jest samochód
osobowy oraz inne atrakcyjne
nagrody, na łączną kwotę
76 000 zł. Każde 1 000 zł zdeponowane na lokacie to jeden
los – to oznacza, że szanse na
cenną nagrodę rosną wraz
z wartością lokaty – tłumaczy
Marcin Sawikowski, kierownik Wydziału Marketingu.
Złotą Lokatę V można
zakładać od 1 kwietnia do
30 czerwca 2010 r. W tym
samym czasie prowadzona
będzie kampania reklamowa,

Marcin Sawikowski, kierownik Wydziału Marketingu
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która obejmie lokalne media.
Spoty reklamowe będzie
można zobaczyć w telewizji
NTL, a także usłyszeć w Radiu
Złote Przeboje w Częstochowie, Radiu Ziemi Wieluńskiej
i Radiu Strefa FM w Piotrkowie Trybunalskim. Reklamy
pojawią się także w gazetach,
na telewizorach bankowych
oraz na telebimie. Można je
też oglądać w serwisie YouTube, na oficjalnym koncie
ESBANKU.
- Oprócz tradycyjnej reklamy
nagrodę główną - Renault
Megane - będzie można także

oglądać przed placówkami
naszego Banku. A po losowaniu nagród to zwycięzca sam
zdecyduje o typie nadwozia,
kolorze czy wyposażeniu auta –
kontynuuje Marcin
Sawikowski.
Co trzeba zrobić żeby mieć
szansę na wygraną? W terminie od 1 kwietnia do
30 czerwca należy założyć
lokatę na co najmniej 1 000 zł
i utrzymać ją do 24 grudnia.
Losowanie nagród odbędzie
się 15 stycznia 2011 roku.
Nie czekaj - inwestuj
i wygrywaj!

z życia Banku

Dziś oszczędzam w SKO…
… jutro w banku spółdzielczym. Pod takim
hasłem oszczędza prawie 700 uczniów
w Szkolnych Kasach Oszczędności, działających pod naszym patronatem w dwudziestu
szkołach podstawowych i gimnazjach.
PZSG w Płoszowie uczniowie uczą się jak
oszczędzać

Laureaci konkursu SKO
w ZSG w Dziepółci

Szkolne Kasy Oszczędności działają przy
naszym Banku od
1959 roku, a więc
już ponad 50 lat. Ich
zadaniem jest wychowywanie młodzieży
w duchu spółdzielczym,
wyrabianie nawyku systematycznego oszczędzania, a także edukacja
ekonomiczna i zapoznanie z podstawowymi
pojęciami związanymi
z bankiem, takimi jak
lokaty, kredyty czy
konta bankowe. Wśród
przykładowych działań
realizowanych przez
SKO mogą znajdować
się przeróżne konkursy
i quizy nawiązujące do
tematyki bankowej,
spotkania z Pracownikami Banku czy prowadzenie gazetek ściennych.

SKO w Publicznym Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Płoszowie działa od 1 października 2007 roku. Pod czujnym
okiem opiekunek SKO – pań
Iwony Adamek i Anny Gałek
dzieci uczą się jak zarabiać
i oszczędzać pieniądze, a pomysłów nie brakuje. Konkursy
plastyczne np. na zakładkę
do książki, na najładniejszą
skarbonkę czy na projekt
polskiego Euro, quizy dla najmłodszych, zabawne przedstawienie - to tylko niektóre
z form propagujących ideę
oszczędzania. Warto wspomnieć także o konkursie na
Mistrza Oszczędzania, zbiórce
puszek aluminiowych i makulatury, czy też kiermaszu
pisanek i kartek świątecznych.
Uczniowie chętnie angażują
się w działania SKO, a laureaci konkursów oraz najlepiej
oszczędzający nagradzani są
upominkami ufundowanymi
przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Najciekawsze wydarzenia
z działalności SKO dokumentowane są w kronice oraz na
bieżąco prezentowane na
gazetce szkolnej.

Członkowie SKO z PSP nr 2

uczniowie szkoły uczestniczą
w wielu konkursach i przedsięwzięciach, które mają za
zadanie naukę przedsiębiorczości i rozwijanie w nich
różnorodnych zdolności.
W ostatnim czasie w szkole
przeprowadzone zostały
m.in. konkurs na plan lekcji
o tematyce oszczędzania,
konkurs na najładniejszy
stroik, a także zbiórka surowców wtórnych, w których do
wygrania są gadżety przekazane przez ESBANK. W szkole
cyklicznie wybierani są także
Mistrzowie Oszczędzania
oraz Najoszczędniejsza klasa.
Opiekunem SKO jest mgr
Zofia Polityło.

PSP 2 w Radomsku Oszczędzam w SKO,
bo…
SKO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku

istnieje od października
2008 r. W roku szkolnym
2008/2009 w szkole oszczędzało 73 uczniów, a stan konta w czerwcu 2009 r. wyniósł
ponad 10 000 zł. Obecnie
członkami SKO są uczniowie
klas I – III, którzy do marca
zaoszczędzili 8 627 zł.
Spośród 64 członków
wyłoniono uczniów, którzy
zgromadzili największą sumę
pieniędzy na swoich kontach.
Byli to Jakub Gawlik i Anna
Halejak. Obecnie w naszej
szkole trwa konkurs na
„Najśmieszniejszą skarbonkę”. W kwietniu odbędzie
się konkurs plastyczny pod
hasłem „Oszczędzam w SKO,
bo…”, a w maju quiz na temat
form oszczędzania i historii
pieniądza.
Opiekun SKO
Joanna Lewandowska

ZSG w Dziepółci - Mistrzowie Oszczędzania
Szkolna Kasa Oszczędności
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Dziepółci zrzesza
33 członków. Oprócz systematycznego oszczędzania

Skarbonki wykonane przez uczniów PZSG w Płoszowie

ESBANK Bank Spółdzielczy
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nasz gość

Mamy powody do zadowolenia
Z Wiceprezesem ds. finansowych Tomaszem
Kotlewskim rozmawiamy o minionym roku
oraz planach na przyszłość.

Znamy już wyniki finansowe ESBANKU Banku
Spółdzielczego za rok 2009.
Czy dla Banku był to dobry
rok?
Ostatni rok był trudny dla
instytucji finansowych ze
względu na sytuację na
światowych rynkach. Myślę jednak, że biorąc pod
uwagę sytuację otoczenia, w jakiej przyszło nam
pracować – mamy powody
do zadowolenia. Udało nam
się zwiększyć poziom sumy
bilansowej i funduszy własnych, a także zrealizowaliśmy
wiele ważnych projektów,
które usprawniły naszą pracę
i przyczyniły się do wzrostu
zadowolenia Klientów.

Jak przedstawiają się więc
poszczególne wyniki
ESBANKU?
Jednym z podstawowych
parametrów, który pokazuje
stopień aktywności naszego
Banku na rynku, jest suma
bilansowa. W 2009 roku
jej poziom wzrósł o ponad
40 milionów w stosunku do
roku ubiegłego i wyniósł
prawie 467 mln. Zwiększyła
się także kwota funduszy
własnych, które są podstawą
naszej działalności i warunkują dalszy rozwój Banku.
Wartością niższą niż w latach
poprzednich jest wynik
finansowy brutto, który w największym stopniu zależny
jest od sytuacji na rynkach
finansowych. Wyniósł on ponad 3,6 mln zł. Szczegółowe
wyniki finansowe znajdują się
w Raporcie Rocznym, dostępnym w naszych placówkach
i na stronie internetowej.
Warto wspomnieć także
o tym, że w 2009 roku
realizowaliśmy naszą strategię aby być jak najbliżej
naszych Klientów i otworzyliśmy kolejne placówki
ESBANKU – w Praszce
i Pajęcznie. Tym samym
rozpoczęliśmy działalność
w trzecim już województwie
– tj. województwie opolskim.
W ostatnim roku
wzrosła także

Tomasz Kotlewski, Wiceprezes ds. finansowych

liczba zatrudnianych przez
nas Pracowników. Na koniec
2009 roku było ich 217.
Wspomniał Pan o projektach, które udało się
zrealizować w Banku
w 2009 roku.
Jednym z najważniejszych
i najbardziej widocznych
działań były prace nad nową
marką. W ramach tego
projektu powstało nowe logo
i nazwa Banku, materiały
informacyjne i reklamowe,
czy nowa strona internetowa.
Rozpoczęliśmy także proces
rebrandingu, które skupił się
głównie na zewnętrznym
wyglądzie placówek. Ostatni
rok był także czasem inwe-

na swoim”, który umożliwia
otrzymanie dopłat rządowych
przy kupnie nowego mieszkania. Pozyskaliśmy również
dla naszych Klientów źródło
finansowania z zagranicy
– dzięki temu mali i mikro
przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytu refinansowanego przez KfW z Frankfurtu nad
Menem oraz Bank Rozwoju
Rady Europy z Paryża przy
zaangażowaniu dotacji z Unii
Europejskiej. W grudniu wprowadziliśmy natomiast nowy
typ kart płatniczych – karty
przedpłacone. Myślę, że dzięki tym nowym produktom
nasza oferta produktowa stała
się jeszcze atrakcyjniejsza.

Udało nam się zwiększyć poziom sumy
bilansowej i funduszy własnych, a także
zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów,
które usprawniły naszą pracę i przyczyniły
się do wzrostu zadowolenia Klientów.
stycji w ludzi – zdajemy sobie
sprawę z tego, że dobrze
wyszkolony i zmotywowany
Pracownik to nie tylko kapitał
dla firmy, ale przede wszystkim niezawodny i skuteczny
doradca Klienta. Dlatego też
pracowaliśmy nad nowym
systemem motywacyjnym
oraz procesem adaptacji
zawodowej.
W ostatnim roku powiększyła się także oferta
produktowa Banku. Co nowego Bank zaproponował
swoim Klientom?
Na początku 2009 zaprezentowaliśmy nowe rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe, przygotowane z myślą
o potrzebach naszych Klientów. Przystąpiliśmy także
do programu „Rodzina

A jakie są priorytetowe
działania Banku w roku
2010?
W roku 2010 świętujemy
85-lecie naszego Banku, dlatego też planujemy działania
mające na celu podkreślenie
naszej długoletniej tradycji.
Poza tym w dalszym ciągu
stawiać będziemy na rozwój
naszej firmy oraz na to, aby
być jak najbliżej naszych
Klientów. Wśród najważniejszych zadań przewidzianych na najbliższe miesiące
znajdzie się więc stworzenie
i wprowadzenie w Banku
standardów obsługi, których
celem jest wzrost satysfakcji
naszych Klientów.
Życzymy w takim razie
powodzenia w realizacji
celów!

Najpiękniejsza
gmina w okolicy
Dziś zapraszamy do Gorzkowic, gdzie od roku 2006
znajduje się placówka naszego Banku. Mieści się ona
w centrum miejscowości, przy ul. Rynek 27. Funkcję
kierownika sprawuje Bożena Mokrzyńska, a obsługą
Klientów zajmują się Renata Kopcik i Bartosz Słowiński. O gminie Gorzkowice opowiada Jan Woźniak,
Przewodniczący Rady Gminy.

Pracownicy filii w Gorzkowicach

Czym może pochwalić się
Gmina Gorzkowice?
Jan Woźniak: W Gorzkowicach znajduje się jeden
z najpiękniejszych i największych kościołów w archidiecezji częstochowskiej.
Świątynia pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa góruje
nad naszą gminą i przyciąga
spojrzenia wszystkich, którzy
nas odwiedzają. Możemy się
także pochwalić fortyfikacją
nad rzeką Prudką, okolicznymi
lasami, oraz zalewami w Gorzkowicach i Cieszanowicach.
Tutaj znajdują się nowoczesne
zakłady pracy, piękne szkoły

Jan Woźniak,
Przewodniczący Rady Gminy

z funkcjonalnymi salami gimnastycznymi, ciągle modernizowany stadion. Największym
bogactwem jest jednak
społeczeństwo: to najmłodsze,
pracowita młodzież i rozsądni
dorośli.
W ostatnich latach Gorzkowice zostały kilkakrotnie
nawiedzone przez kataklizmy. Jak gmina przygotowała się na ewentualne
kolejne wybryki natury?
J.W.: W sierpniu 2008 r.
naszą gminę nawiedziła trąba
powietrzna o największej sile
rażenia spośród wszystkich
zaatakowanych terenów.
Zniszczeniu uległo prawie
400 budynków. Niespełna rok
później przez naszą gminę
przeszedł huragan. Dzięki
pomocy państwa, Caritasu,
zrozumieniu mieszkańców
i dotacjom z całej Polski
zniszczenia zostały usunięte,
ale szczególnie na terenach
leśnych ślady trąby są ciągle
widoczne. Władze naszej
gminy wraz ze Starostwem
Powiatowym w Piotrkowie
Trybunalskim jeszcze w czasie
usuwania skutków trąby
utworzyły magazyn sprzętu
na czas kryzysowy. Znajdują
się w nim folie, plandeki,
piły, a także agregaty prądotwórcze. Najpotrzebniejszy
sprzęt znajduje się poza tym
w zabezpieczeniu Urzędu
Gminy i Wójta. Nasza gmina
dostała także dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa

nasze miejsca
Łódzkiego na zakup podnośnika pożarniczego dla OSP
w Gorzkowicach, którego
niedostatek był odczuwalny
podczas kataklizmu w 2008
roku. Ważny jest również
fakt, że pracownicy Urzędu
Gminy i wszystkie służby są
już przygotowani do sytuacji
kryzysowej, wiemy jak działać
szybko i skutecznie.
Na stronie internetowej
gminy można znaleźć informacje o budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego
„Kopiec”. Czy może nam
Pan opowiedzieć o tym
projekcie?
J.W.: „Kopiec” jest pozostałością starej fortyfikacji, która
uległa zniszczeniu podczas
szwedzkiego potopu. Przez
wiele lat na jego terenie
nic się nie działo, dopiero
w ostatnich latach wzgórze
wykarczowano, a Rada Gminy
podjęła uchwałę, aby stał się
on miejscem rekreacji mieszkańców Gorzkowic i okolic.
Pierwszy projekt nawiązywał

Świątynia w Gorzkowicach

Jak zachęciłby Pan czytelników naszego biuletynu do
odwiedzin Gminy?
J.W.: Gorzkowice to najpiękniejsza gmina w okolicy.
Wpływa na to urok samych
Gorzkowic, bliskość zalewu
Cieszanowice i Góry Kamieńsk, a także cisza i spokój.
Bardzo ważna jest też przychylność i rzeczowość wójta
gminy oraz jego pracowników oraz twórcze myślenie
działaczy samorządowych

Gmina Gorzkowice jest jedną z jedenastu gmin powiatu
piotrkowskiego i to właśnie z Piotrkowem Trybunalskim
jest najmocniej związana – tam młodzi mieszkańcy Gminy
chodzą do szkół średnich, a dorośli znajdują zatrudnienie
czy korzystają ze służby zdrowia. Gorzkowice znajdują się
między Radomskiem a Piotrkowem, na trasie dawnej kolei
warszawsko-wiedeńskiej. Gminę zamieszkuje ok. 9 000
osób. Wójtem Gminy jest Alojzy Włodarczyk.

do historycznej fortyfikacji,
ale nie został zaakceptowany
przez konserwatora zabytków.
Obecny projekt spełnia już
wszystkie wymogi. W kompleksie będzie znajdował się
amfiteatr, gdzie będą mogły
odbywać się imprezy plenerowe, a także plac zabaw dla
dzieci. Budowa kompleksu
ruszyła w ubiegłym roku i jest
finansowana ze środków
unijnych.
ESBANK Bank Spółdzielczy

i sołtysów. Cały czas myślimy
o tym, żeby mieszkało się
u nas bezpiecznie, przyjemnie
i miło. To wszystko sprawia, że
jest tu atmosfera i do pracy,
i do wypoczynku. Zapraszamy
więc do odwiedzin naszej
gminy, a także na organizowane pod koniec czerwca Dni
Gorzkowic i powiatu piotrkowskiego.
Dziękuję bardzo za wywiad
i życzę wielu sukcesów.
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Solidnie jak
w ESBANKU
Posiadasz lokatę lub rachunek osobisty
w ESBANKU Banku Spółdzielczym? Śpij
spokojnie – depozyty zgromadzone
w naszym Banku są gwarantowane
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Jakie są źródła finansowania wypłat?
Źródłem finansowania wypłat
środków gwarantowanych dla
deponentów są wpłaty dokonywane do BFG przez banki
uczestniczące w systemie
gwarantowania, w przypadku
gdy zostanie ogłoszona upadłość któregoś z nich.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty
polskich banków, realizuje
działalność pomocniczą
w stosunku do instytucji
bankowych zagrożonych
upadłością oraz gromadzi
i analizuje informacje o bankach objętych systemem
gwarantowania. Powstał na
mocy ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym
z 14 grudnia 1994 roku. Celem
jego działania jest ochrona
deponentów w przypadku
upadłości banku, a przez to
dbanie o stabilność systemu
bankowego.

8

Jakie banki uczestniczą
w polskim systemie gwarantowania depozytów?
Systemem tym objęte są
depozyty zgromadzone we
wszystkich bankach krajowych, czyli takich, które mają
siedzibę na terenie Polski,
bez względu na formę ich
działalności, a także w oddziałach banków z siedzibą
poza obszarem UE, o ile nie
należą do żadnego systemu
gwarantowania lub poziom
gwarancji systemu, do którego należą, jest niższy od tego,
który zapewnia polski system.
Na zasadzie dobrowolności
w polskim systemie gwarantowania uczestniczyć mogą
oddziały banków pochodzących z innych państw UE
w przypadku, gdy gwarancje

ESBANK Bank Spółdzielczy

ich macierzystego systemu
gwarantowania są niższe niż
gwarancje systemu polskiego.
Czyje depozyty podlegają
ochronie?
Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu ochronie
podlegają depozyty złotowe
i walutowe:
• osób fizycznych,
• osób prawnych (czyli różnego rodzaju przedsiębiorstw,
np. spółek kapitałowych,
spółdzielni, przedsiębiorstw
państwowych, jednostek
samorządu terytorialnego,
fundacji, stowarzyszeń, partii
politycznych, związków zawodowych),

organizacyjnych, które
zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do
sporządzania uproszczonej
sprawozdawczości,
• kadry zarządzającej bankiem,
• akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia
działalności banku pakiet co
najmniej 5% akcji.
Co jest gwarantowane?
System gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne
zgromadzone na wszystkich
rodzajach imiennych rachunków bankowych, nominowanych zarówno w złotych,
jak i w walutach obcych.
Gwarancjami objęte są także

Celem działania Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego jest ochrona deponentów
w przypadku upadłości banku, a przez to
dbanie o stabilność systemu bankowego.
• jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (np.
wspólnot mieszkaniowych
czy niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej),
• szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas
zapomogowo-pożyczkowych.
Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
Ochronie nie podlegają
depozyty:
• Skarbu Państwa,
• banków,
• biur maklerskich, zakładów
ubezpieczeniowych, funduszy
inwestycyjnych czy funduszy
emerytalnych,
• dużych przedsiębiorstw,
czyli takich jednostek

inne wierzytelności pieniężne, wynikające z czynności
bankowych – np. wierzytelności wynikające z polecenia przelewu oraz kwoty
takie jak te wydatkowane na
koszty pogrzebu posiadacza
rachunku.
Jaka jest wysokość gwarancji?
W całości gwarantowana
jest kwota depozytów nie
przekraczająca równowartości 50 000 euro. Środki nie
objęte bądź przekraczające
limit gwarancji są wypłacane
w trybie postępowania upadłościowego.
Jakie są zasady obliczania
kwoty gwarantowanej?
Wszystkie środki zgroma-

© Yuri Arcurs - Fotolia.com
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Czy gwarancjami BFG objęte są rachunki wspólne?
Tak. W takim przypadku kwota gwarantowana wyliczana
jest odrębnie dla każdego ze
współposiadaczy rachunku.
Środki na rachunku dzielone są między wszystkich
współposiadaczy, zgodnie
z postanowieniami umowy
rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma – ustala się
dla wszystkich równe części
i oblicza gwarancje dla każdej
części. Na wysokość gwarancji
nie ma wpływu wspólność
majątkowa. Każdy z małżonków traktowany jest jako
odrębny deponent.

dzone w banku przez jedną
osobę – a więc na lokatach
terminowych, rachunkach
bieżących i oszczędnościoworozliczeniowych – traktowane

są jako jeden depozyt. Podstawę do obliczenia kwoty
gwarantowanej stanowi suma
środków ulokowanych na
wszystkich rachunkach.

W jakiej walucie wypłacane
są środki gwarantowane?
Niezależnie od waluty, w jakiej
nominowany jest depozyt,
środki gwarantowane wypłacane są w złotych.

Jaki kurs jest stosowany do
obliczenia wartości euro
w złotych?
Do obliczenia wartości euro
w złotych przyjmuje się średni
kurs NBP z dnia wydania przez
sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku.
Na stronie internetowej
www.bfg.pl można skorzystać z prostego kalkulatora,
w którym po wpisaniu kwoty
depozytów zgromadzonych
w danym banku otrzymujemy
gwarantowaną kwotę.
Gdzie mogę uzyskać więcej
informacji o BFG?
Informacje o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym
znajdują się na ulotkach
znajdujących się w placówkach naszego Banku, na
naszej stronie internetowej
www. esbank.pl, a także na
stronie www.bfg.pl.

KONKURS
Weź udział w konkursie. Czeka na Ciebie
jeden z trzech zestawów esbankowych
gadżetów.
Wystarczy tylko, że odpowiesz na pytanie: Do jakiej kwoty
depozyty zgromadzone w banku są gwarantowane w całości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
a. 50 000 zł
b. 50 000 euro
c. 30 000 zł
d. 30 000 euro
Odpowiedzi (a, b, c lub d) prześlij do 18 czerwca 2010 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 szóstym numerze
„ESBANK z bliska”,
· nagrody zostaną przekazane w ciągu 3 tygodni
(od 18 czerwca 2010 r.),
· wygranie nagrody oznacza zgodę laureata na publikację
nazwiska i miejsca zamieszkania.
Rozwiązanie konkursu
W piątym numerze biuletynu pytaliśmy o rok, w którym
rozpoczęła się historia ESBANKU Banku Spółdzielczego. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście rok 1925. Nasze gadżety
trafiły do p. Elżbiety Ledwań z Częstochowy, p. Eweliny Lis z
Łodzi oraz p. Piotra Mielczarka z Radomska. Gratulujemy!

ESBANK Bank Spółdzielczy
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Stać Cię na więcej
„Dla Ciebie, dla Ciebie… i dla Was też!” Co?
Pożyczka dla Ciebie w ESBANKU Banku
Spółdzielczym! Pożyczka dla Ciebie to nowy
produkt kredytowy, dzięki któremu stać Cię
na więcej! Za jego pośrednictwem możesz
sfinansować wszystko, co tylko zechcesz zakup nowego telewizora, remont mieszkania
czy wyjazd na wakacje.
Dla kogo pożyczka?

Pożyczkę dla Ciebie może
otrzymać osoba fizyczna, która posiada zdolność
kredytową, obywatelstwo polskie
(lub kartę stałego
pobytu na terenie RP), pełną

zdolność do czynności prawnych oraz udokumentowane
stałe źródło dochodów. Może
to być osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę,
osoba prowadząca działalność gospodarczą, emeryt lub
rencista, rolnik, a także osoba
wykonująca wolny zawód.

Dlaczego warto?
Bierzesz pożyczkę na
dowolny cel!
Możesz spełnić każde ze swoich marzeń – my nie pytamy,
czy będzie to nowa kamera
cyfrowa, kino domowe czy
wyjazdowy kurs angielskiego. Sam zdecydujesz, na co
wydasz pieniądze.
Maksymalnie na 5 lat
Potrzebujesz niewielką kwotę
na krótki okres czasu? A może
większą sumę na kilka lat? Nie
ma problemu – Pożyczkę dla
Ciebie możesz wziąć
na dwa miesiące,
pół roku lub 5 lat –
wszystko zależy od
Twoich potrzeb!
Do 80 000 zł
Pożyczkę dla Ciebie
możesz otrzymać
w kwocie minimum
1 000 zł i maksimum
80 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki

uzależniona jest od Twoich
dochodów i zdolności kredytowej.
Bez poręczycieli
Żeby wziąć Pożyczkę dla
Ciebie nie musisz mieć poręczycieli – dzięki temu oszczędzasz swój czas i czas Twoich
bliskich, a także zyskujesz na
czasie dzięki mniejszej ilości
formalności.
Bez zaświadczeń
Nie potrzebujesz zaświadczenia z zakładu pracy – wystarczy oświadczenie uwzględniające wysokość średniego
wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy wraz
z zeznaniem podatkowym
za ubiegły rok lub umową
o pracę.
Oprocentowanie
już od 5,99%
Gwarantujemy Ci oprocentowanie już od 5,99%. Stawka
oprocentowania zależy
od okresu, na jaki bierzesz
pożyczkę, rodzaju oprocentowania oraz metody spłaty

oprocentowania związany
jest z metodą spłaty kredytu – zastosowanie stałego
oprocentowania powoduje
spłatę kredytu według metody annuitetowej, zmiennego – spłatę według metody
malejącego salda.
Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź naszą placówkę
i zapytaj naszego doradcę
o szczegóły!

Trudne pojęcia:
Zdolność kredytowa
– jest to Twoja zdolność do
spłaty zaciągniętego kredytu
lub pożyczki wraz z odsetkami
w ustalonym terminie. Zależy
ona od wysokości i stabilności
Twoich dochodów oraz różnicy między nimi a sumą zobowiązań i wydatków, Twojej
historii kredytowej (czy brałeś
wcześniej kredyt i czy spłaciłeś
go terminowo), warunków
zobowiązania, zabezpieczenia
czy równolegle spłacanych
kredytów i pożyczek.

Żeby wziąć Pożyczkę dla Ciebie nie
musisz mieć poręczycieli – dzięki temu
oszczędzasz swój czas i czas Twoich
bliskich, a także zyskujesz na czasie
dzięki mniejszej ilości formalności.
pożyczki. Dodatkowo ulega
ono obniżeniu o 1 punkt
procentowy, jeśli posiadasz
w naszym Banku rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy od co najmniej 3 miesięcy, na który stale wpływa
wynagrodzenie, renta lub
emerytura.
Sam wybierasz rodzaj
oprocentowania
Sam możesz zdecydować, czy
chcesz aby oprocentowanie
Twojego kredytu było stałe
czy zmienne. Wybór rodzaju

Poręczyciel
– osoba, która potwierdza
możliwość spłaty zobowiązania finansowego innej osoby
oraz zobowiązuje się wobec
wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby on
sam go nie wykonał.
Metoda annuitetowa
– spłata równych rat kredytu
w równych odstępach czasu.
Metoda malejącego salda
– spłata równych rat kapitałowych i malejących rat odsetkowych.

Rzeczywista stopa procentowa dla kwoty pożyczek 3.000 zł na 6 miesięcy i prowizji 2% wynosi 17,91%

działamy lokalnie
Na początku 2010 roku ESBANK Bank Spółdzielczy
jak zawsze aktywnie wspierał ciekawe wydarzenia
lokalne. Poniżej prezentujemy kilka z nich – plebiscyt na Sportowca Ziemi Wieluńskiej, konkurs
czytelniczy „Poeci Dziecięcej Radości” oraz jubileusz Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej.

10 lat Radomszczańskiej
Kapeli Podwórkowej

Konkurs czytelniczy
dla najmłodszych

10 marca 2010 w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
„Poeci Dziecięcej Radości”, w którym uczestnicy bawią
się co roku wierszami innych poetów. Tym razem były to
Małgorzata Strzałkowska i Dorota Gellner. Już po raz trzeci
przedsięwzięcie wspierał ESBANK Bank Spółdzielczy.

„To radomszczańska dziś dla Państwa gra kapela,
Nie z komputera, od serca gra.
I bardzo smutnych swą muzyką rozwesela,
Tango i walca w rezerwie ma...”

fot. Marek Nowakowski

Tak od 10 lat śpiewa i gra dla nas Radomszczańska Kapela Podwórkowa. Z tej okazji 20 marca 2010 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się jubileuszowy
koncert. Muzycy zaprezentowali na nim piosenki ze swojego długoletniego dorobku, a także utwory wybitnych
radomszczan – Henryka Fajta i Czesława Kałkusińskiego.
Nie zabrakło
także życzeń,
gratulacji
i kwiatów.
Z okazji jubileuszu życzymy
Radomszczańskiej Kapeli
Podwórkowej
wielu sukcesów
w kolejnych
latach pracy!
Radomszczańska Kapela Podwórkowa
już 10 lat bawi publiczność

Uczestnicy konkursu czytelniczego z nagrodami

W konkursie udział wzięli uczniowie klas II z siedmiu
radomszczańskich szkół. Dzieci musiały na tyle z nać
poezję, żeby np. w opowiadaniu znaleźć tytuł wiersza,
skojarzyć wiersz z rysunkiem albo odgadnąć go na podstawie rekwizytu. Dużą radość przyniosła im konkurencja
plastyczna, w której mogły wykorzystać swoje zdolności
manualne. I miejsce w konkursie zajęli uczniowie PSP
nr 2, II miejsce – PSP nr 1, III – PSP nr 5. Dzięki wsparciu
finansowemu Banku wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety bankowe.
Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy!

Nauczyciele bibliotekarze - Lilla Rutkowska
i Anna Śliwakowska - organizatorzy konkursu

Najlepsi Sportowcy Ziemi
Wieluńskiej wybrani

Na początku marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się podsumowanie Pierwszego Powiatowego
Plebiscytu "Sportowiec Ziemi Wieluńskiej 2009".
Nagrody przyznano w czterech kategoriach: Najlepszy Zawodnik, Nadzieja Sportu, Trener Roku i Sportowiec z niepełnosprawnością. Jednym ze sponsorów przedsięwzięcia był ESBANK Bank
Spółdzielczy. Wśród wieluńskich sportowców najlepsi okazali
się kolarze, którzy zostali nagrodzeni w trzech kategoriach. Dominik Tomaszewski został wybrany najlepszym zawodnikiem,
nadzieją roku mianowano Marcina Kowalczyka, natomiast tytuł
Trenera Roku przypadł Janowi Majchrowskiemu. W kategorii
Sportowiec z niepełnosprawnością zwyciężył Jacek Przebierała,
który rzuca oszczepem. - Na terenie Ziemi Wieluńskiej trenuje wielu utalentowanych sportowców, którzy zasługują na wyróżnienie.

Najlepsi Sportowcy Ziemi Wieluńskiej

Dlatego cieszę się, że ESBANK Bank Spółdzielczy mógł wesprzeć
organizację plebiscytu. Mam nadzieję, że również w kolejnych latach będziemy brać udział w wyborze najlepszych – mówi Roman
Kalusiński, Kierownik Oddziału nr VI w Wieluniu.

