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Wieluń – ponad 700 lat
historii i rozwoju 7

Jubileuszowa
loteria ESBANKU –
– wygraj mieszkanie!

Oszczędzaj czas
i pieniądze 10

3

od redakcji
Jesień w tym roku jest obfita. W ESBANKU obrodziła 85 nagrodami, które trafią do naszych Klientów zakładających lokatę „85 nagród na 85-lecie”. Szczególnie „obfita” jest nagroda główna – będzie to 47-metrowe mieszkanie na Osiedlu Brzeziny w Radomsku lub 140 000 zł w gotówce. Więcej o lokacie możecie
Państwo przeczytać na kolejnych stronach naszego biuletynu.
O czym jeszcze piszemy? Przybliżamy kredyt samochodowy „Twoje cztery kółka” oraz radzimy, o czym
warto pamiętać przy zakupie używanego auta. Prezentujemy także korzyści wynikające z polecenia
zapłaty i zlecenia stałego. Jak zawsze zapraszamy także do udziału w konkursie.
Życzę przyjemnej lektury!
Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna
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z życia Banku

Jubileuszowa loteria ESBANKU –
– wygraj mieszkanie!
Z okazji 85 urodzin ESBANKU Banku
Spółdzielczego przygotowaliśmy dla
naszych Klientów jubileuszową lokatę
z niezwykłymi nagrodami. Na zwycięzcę czeka mieszkanie o powierzchni
47 m2 na Osiedlu Brzeziny w Radomsku
lub 140 000 zł w gotówce!
Takich nagród w historii
ESBANKU jeszcze nie było –
ale nie było też takiej okazji
do świętowania. Nie co roku
obchodzi się bowiem 85 urodziny!
– Lokata „85 nagród na 85-lecie” jest punktem kulminacyjnym obchodów naszego
jubileuszu. Cieszymy się, że
już tyle lat jesteśmy obecni
na lokalnym rynku, świętując
postanowiliśmy więc nagrodzić naszych Klientów – bo
to dla nich działamy – mówi
Jacek Zacharewicz, Prezes
ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Mieszkanie, a może
140 000 zł? Ty wygrywasz – Ty decydujesz
Nagrodą główną w loterii
promocyjnej „85 nagród na
85-lecie” jest 47-metrowe
mieszkanie lub 140 000 zł
w gotówce. Decyzja o wyborze nagrody będzie należała
do zwycięzcy.
– Mieszkanie znajduje się na
nowopowstającym Osiedlu
Brzeziny w Radomsku. Składa
się z dużego salonu z aneksem
kuchennym, pokoju, łazienki
i hallu. Będzie ono oddane
w stanie deweloperskim – co
oznacza, że zwycięzca będzie

Wizualizacja nowopowstającego Osiedla Brzeziny w Radomsku

mógł dowolnie je urządzić.
W okolicy osiedla znajduje się
szkoła, przedszkola, a także
sklepy i ogródki działkowe.
Blisko jest zarówno do centrum
Radomska, jak i do drogi krajowej nr 1, zapewniającej szybki
dojazd do Łodzi, Warszawy,
Częstochowy czy Katowic –
mówi Mariusz Ciupiński,
Kierownik Wydziału Marketingu ESBANKU Banku
Spółdzielczego.
Dla tych, którzy mają już dom
czy mieszkanie przygotowaliśmy alternatywę w postaci
gotówki.
– 140 000 zł w gotówce na
pewno starczy na realizację
marzeń – kontynuuje Mariusz
Ciupiński.

Co zrobić aby wygrać?
Sposób na wygraną jest
bardzo prosty. Wystarczy tylko
w terminie 1 października –
– 31 grudnia 2010 założyć
3-miesięczną lokatę promocyjną „85 nagród na 85-lecie”
na kwotę co najmniej 1 000 zł.
Pieniądze należy utrzymać na
ESBANK Bank Spółdzielczy

lokacie do 31 sierpnia 2011 r.
Losowanie nagrody głównej odbędzie się natomiast
24 września 2011 r.
Dodatkowo można zwiększyć
swoje szanse na wygraną
– każde 1 000 zł na lokacie
stanowi bowiem odrębny los.
Wpłacając 10 000 zł Klient
podczas losowania dysponuje
10 losami, przy 100 000 zł
losów jest już sto!

Odbierz nagrodę
natychmiastową!
Oprócz mieszkania lub gotówki osoby zakładające lokatę
mogą wygrać też jedną z 84
nagród natychmiastowych.
– Każdy Klient przy zakładaniu
lokaty otrzyma zdrapkę, pod
którą może kryć się odtwarzacz mp3 lub pendrive.
Dzięki temu oprócz pewnego
zysku z oprocentowania gwarantujemy podwójną szansę
na nagrodę!
Zachęcamy Państwa do udziału w loterii i życzymy dużo
szczęścia przy losowaniu!
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z życia Banku

Nowe numery telefonów w ESBANKU
Na początku
sierpnia 2010 r.
w naszym Banku
rozpoczęło się
wprowadzanie
nowej telefonii
cyfrowej VoIP.
W związku z tym
zmianie uległy numery telefonów do
wszystkich placówek ESBANKU Banku Spółdzielczego.

AKTUALNE
NUMERY
TELEFONÓW:
Centrala Banku
ul. Pułaskiego 11
• Sekretariat - 44 744 10 00
• Obsługa - 44 744 10 03
Oddział nr I
w Radomsku
• Filia w Radomsku
ul. Fabianiego 7
tel. 44 744 10 91
• Filia w Radomsku
ul. Krasickiego 5
tel. 44 744 10 75
• Filia w Radomsku
ul. Brzeźnicka 38
tel. 44 744 10 85
• Filia w Radomsku
ul. L. Czarnego 23
tel. 44 744 10 81
• Filia w Radomsku
ul. Piastowska 10
tel. 44 744 10 78
• Filia w Radomsku
ul. Reymonta 6
tel. 44 744 10 87
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W sierpniu rozpoczęła się wymiana telefonów w ESBANKU

• Punkt kasowy w Radomsku
ul. Tysiąclecia 5
tel. 44 744 10 97
• Punkt kasowy w Radomsku
ul. Joselewicza 6
tel. 44 744 10 96
• Filia w Kamieńsku
ul. Słowackiego12
tel. 44 744 11 07
• Filia w Gomunicach
ul. Krasińskiego 37
tel. 44 744 11 11
• Filia w Lgocie Wielkiej
ul. Radomszczańska 109
tel. 44 744 10 98
• Filia w Ładzicach
ul. Wyzwolenia 36
tel. 44 744 11 01
• Filia w Kodrębie
ul. 22 Lipca 7
tel. 44 744 11 03
• Filia w Wielgomłynach
ul. Rynek 5
tel. 44 744 11 06

ESBANK Bank Spółdzielczy

Oddział nr III
w Częstochowie
• Oddział nr III w Częstochowie
al. Wyzwolenia 7
tel. 34 343 05 11
• Filia w Częstochowie
al. N.M.P. 43
tel. 34 343 05 08
• Filia w Częstochowie
ul. Brzozowa 2/8
tel. 34 343 05 10
• Filia w Kłobucku
Rynek Jana Pawła II 17
tel. 34 343 05 06
Oddział nr IV
w Piotrkowie Trybunalskim
• Oddział nr IV w Piotrkowie
Trybunalskim
al. Próchnika 36
tel. 44 744 11 18
• Filia w Piotrkowie Tryb.
ul. Słowackiego 155/157
tel. 44 744 11 14
• Filia w Tuszynie

pl. Reymonta 3
tel. 42 279 76 05
• Filia w Gorzkowicach
ul. Rynek 27
tel. 44 744 11 13
Oddział nr V
w Łodzi
• Oddział nr V w Łodzi
ul. Piotrkowska 193
tel. 42 279 76 00
Oddział nr VI
w Wieluniu
• Oddział nr VI w Wieluniu
ul. Wojska Polskiego 2
tel. 43 656 44 00
• Filia w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 3
tel. 34 343 05 00
• Filia w Rząśni
ul. Kościuszki 45
tel. 44 744 11 20
• Filia w Praszce
pl. Grunwaldzki 14
tel. 34 343 05 03

z życia Banku

Załóż firmę
z ESBANKIEM

Dzięki dotacji 26 osób będzie mogło założyć własną firmę

20 000 zł dotacji, szkolenia oraz dodatkowe wsparcie finansowe mogą otrzymać uczestnicy projektu realizowanego
przez Regionalną Izbę PrzemysłowoHandlową i ESBANK Bank Spółdzielczy.
Projekt jest skierowany do
30 bezrobotnych z terenu
powiatu radomszczańskiego,
a w szczególności do:
• osób powyżej 45 roku
życia,
• osób niepełnosprawnych,
• osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejskowiejskich oraz miastach do
25 tys. mieszkańców,
• kobiet.
Podczas zaplanowanych
w projekcie szkoleń uczestnicy poznają zagadnienia
związane z prawnymi
podstawami prowadzenia
działalności gospodarczej czy
finansami małej firmy, nauczą
się także tworzyć biznes plan.
26 najlepszych pomysłów
zostanie nagrodzonych do-

tacją w wysokości 20 000 zł,
a także wsparciem pomostowym w wysokości maksymalnie 600 zł udzielanym przez
okres 6 miesięcy.
– Projekt „Załóż firmę z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową” umożliwia osobom
bezrobotnym zaistnienie na
rynku pracy, a także podniesienie swoich kwalifikacji.
Cieszymy się, że jako lokalna
firma możemy wspierać takie
inicjatywy i stwarzać przedsiębiorczym osobom pole do
działania – mówi Tomasz
Kotlewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.
Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolektory słoneczne
w ESBANKU
Na przełomie września
i października w wybranych
placówkach naszego Banku pojawiła się ekspozycja
z kolektorami słonecznymi.
Wystawa związana jest
z promocją Kredytu solarnego
z 45% dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Ekspozycja potrwa
do końca listopada.
Kredyt ten od września 2010 r.
znajduje się w ofercie naszego
Banku. Można dzięki niemu
sfinansować zakup i montaż
kolektorów słonecznych i tym
samym znacząco obniżyć
koszty ogrzewania wody
użytkowej.

Więcej informacji na temat
kredytu można uzyskać w placówkach ESBANKU oraz na
stronie www.esbank.pl.

Na wybranych placówkach ESBANKU
można oglądać kolektory

ESBANK na Dniach Otwartych
Osiedla Brzeziny
10 października na Osiedlu
Brzeziny w Radomsku odbyły
się Dni Otwarte. Jednym z wystawców podczas tej imprezy
był nasz Bank.
Na przygotowanym przez nas
stoisku zwiedzający osiedle
mogli zapoznać się z ofertą
kredytu mieszkaniowego
"Moje M". Doradcy Klienta
Detalicznego odpowiadali
na wszelkie pytania związane
z kredytem, przedstawiali
symulację spłat kredytu
i informowali o niezbędnych
formalnościach.
Niewątpliwie dla wszystkich
atrakcją była także możliwość
zobaczenia z bliska Osiedla,
na którym znajduje się 47-metrowe mieszkanie będące
główną nagrodą w naszej lokacie „85 nagród na 85-lecie”.

ESBANK Bank Spółdzielczy

Dni Otwarte przyciągnęły tłumy
radomszczan

Stoisko ESBANKU cieszyło się
dużą popularnością
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nasz gość

Nasza pozycja w Wieluniu
umacnia się
O rozwoju ESBANKU na Ziemi Wieluńskiej rozmawiamy z Kierownikiem
Oddziału nr VI Romanem Kalusińskim.
Od kiedy ESBANK obecny
jest na terenie Ziemi Wieluńskiej?
R.K.: Pierwszą placówkę
ESBANKU otworzyliśmy
w Wieluniu przy ul. Wojska
Polskiego 2. Było to dokładnie 2 stycznia 2007 roku.
Wówczas występowaliśmy
jeszcze ze starą nazwą. Bardzo
dobre wyniki współpracy
z mieszkańcami Wielunia oraz
z lokalnymi firmami pozwoliły
nam na otwarcie kolejnych
placówek: w 2008 r. otworzyliśmy placówkę w Rząśni,

natomiast w 2009 r. korzystanie z naszych usług i produktów umożliwiliśmy Klientom
z Praszki i Pajęczna.
Jak na przestrzeni tych
kilku lat ocenia Pan działalność ESBANKU na podległym Panu obszarze?
R.K.: Myślę, że z roku na rok
nasza pozycja na terenie
Oddziału VI coraz bardziej się
umacnia – wpływ na to mają
na pewno kolejno otwierane
placówki oraz stale poszerzana oferta produktowa.
Jest to także zasługa naszych
Pracowników.
ESBANK Bank Spółdzielczy chce być najbliżej
swoich Klientów.
W jaki sposób tę
bliskość odczuwają
mieszkańcy Ziemi
Wieluńskiej?
R.K.: Jesteśmy najbliżej,
ponieważ oferujemy
naszym Klientom kompleksowe usługi bankowe – w naszej ofercie
znajdują się rachunki,
lokaty i kredyty dla
osób fizycznych,
firm i rolni-

ków. Poza tym, wychodząc
naprzeciw ich oczekiwaniom
i potrzebom, do naszej oferty
wprowadzamy kolejne produkty – w ostatnim czasie był
to np. kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Dzięki bardzo dobrej znajomości lokalnego rynku
jesteśmy również najbliżej samorządów. Współpracujemy
m.in. z gminą Pątnów i gminą
Pajęczno, wspieramy także
inicjatywy podejmowane

zowanych dla przedsiębiorców gminy Rudniki, a także
braliśmy udział w spotkaniu
lekarzy rodzinnych z naszego terenu. Wspomagaliśmy
także spotkania kół emerytów
organizowane w Wieluniu
i Praszce.
W ostatnim czasie ESBANK
zaangażował się też w pomoc
uzdolnionej młodzieży – dołączyliśmy do programu stypendialnego „Równe Szanse”,
realizowanego przez Fundację

Z roku na rok nasza pozycja na terenie
Oddziału VI coraz bardziej się umacnia –
– wpływ na to mają na pewno kolejno
otwierane placówki oraz stale poszerzana
oferta produktowa.
przez inne instytucje działające na terenie Ziemi Wieluńskiej. Równie bliscy są dla
nas przedsiębiorcy, których
działalność wspomagamy
poprzez atrakcyjne kredyty na
działalność gospodarczą.

Wspomniał Pan o wspieraniu lokalnych inicjatyw.
Czy może Pan przybliżyć
naszym czytelnikom działania prowadzone na terenie
swojego oddziału?
R.K.: W ciągu kilku ostatnich miesięcy ESBANK Bank
Spółdzielczy wspierał kilka
naprawdę ciekawych inicjatyw na terenie działania
Oddziału. Na początku roku
rozpoczęliśmy współpracę
z klubem sportowym Meduza
Pajęczno, a także wsparliśmy
organizację Plebiscytu na
Najlepszego Sportowca
Ziemi Wieluńskiej. Nasze
działania skierowaliśmy
także do lokalnych
firm – uczestniczyliśmy w dorocznych
Roman Kalusiński, Kierownik Oddziału nr VI ESBANKU Banku Spółdzielczego
spotkaniach organi-

na Rzecz Rozwoju Powiatu
Wieluńskiego oraz Fundację
im. Stefana Batorego.
Na czym polega ta pomoc?
R.K.: Nasz Bank został fundatorem stypendium dla zdolnych i będących w trudnej
sytuacji uczniów i studentów.
Przyznane przez nas środki
finansowe będą przez okres
10 miesięcy – czyli jednego
roku szkolnego – przekazywane jednemu uczniowi
gimnazjum.
Kryteria brane pod ocenę
przy wyborze stypendystów
to wyniki osiągnięte w minionym roku szkolnym, sytuacja
materialna ucznia ubiegającego się o stypendium oraz
dodatkowe osiągnięcia, takie
jak wyniki sportowe, artystyczne, działalność społeczna, wolontariat czy praca
w organizacjach pozarządowych. Dzięki temu możemy
wspierać młode talenty
z Wielunia i okolic.
Dziękuję bardzo za wywiad.

nasze miejsca

W jesienno-zimowym numerze naszego
biuletynu odwiedzamy Wieluń, w którym od
2007 r. znajduje się siedziba Oddziału nr VI
naszego Banku. Kierownikiem całego oddziału jest Roman Kalusiński, natomiast kierownikiem placówki w Wieluniu – Anna Siatkowska. W placówce pracuje 8 osób.
Trochę historii
Wieluń uzyskał prawa miejskie
w 1283 r. Jego nazwa – według legendy przechowywanej w księgach wieluńskiego
klasztoru Augustianów – pochodzi od łacińskiego słowa
„vel” oznaczającego obszar
wilgotny i podmokły.
W kolejnych latach miasto
prężnie się rozwijało – było
ważnym ośrodkiem politycznym i edukacyjnym.
W 1939 roku Wieluń był
pierwszym miastem zbombardowanym przez Niemców –
samoloty Luftwaffe pojawiły
się nad miastem o godz. 4.35
miejscowego czasu, zaraz potem spadły pierwsze bomby.
Atak na Wieluń nastąpił pięć
minut przed pierwszym strzałem niemieckiego pancernika
na Westerplatte.

Wieluń coraz piękniejszy
Wieluń jest jednym z 25
miast otoczonych za czasów
Kazimierza Wielkiego murami obronnymi. Miały one
długość 1300 m i obejmowały
teren starego miasta o powierzchni 12 ha. Do czasów
dzisiejszych zachowała się
Brama Krakowska, która obecnie służy jako wieża ratuszowa. Pozostałości po murach
można także podziwiać
w innych częściach miasta.
– Goście odwiedzający nasze
miasto mówią, że staje się ono
coraz piękniejsze, a szczególną uwagę zwracają nasze
planty, jedne z najpiękniejszych
w Polsce. Potwierdzeniem tego
jest fakt, że w ubiegłym roku od
Towarzystwa Urbanistów Polskich nasze miasto otrzymało
Grand Prix za realizację projektu

Zdjęcie jest własnością Urzędu Gminy Wieluń

Wieluński ratusz z Bramą Krakowską

Zdjęcie jest własnością Urzędu Gminy Wieluń

Wieluń – ponad 700 lat
historii i rozwoju

Wieluń z lotu ptaka

plantów im. Jana Pawła II.
Poza tym w 2005 roku oddział
Łódzki TUP wyróżnił obszar
Starego i Nowego Rynku, wraz
z przyległymi ulicami, jako
wzorcowy przykład przestrzeni
odnowionej w wyniku działań rewitalizacyjnych. Trzeba
koniecznie do nas przyjechać
i to wszystko zobaczyć – mówi
burmistrz Wielunia Mieczysław Majcher.
W Wieluniu swój początek ma
pieszy Szlak Jury Wieluńśkiej,
który ma długość 113 km i łączy Wieluń z Częstochową. Na
granicy miasta rozpoczyna się
także Szlak Konny Jury Wieluńskiej o długości 102 km.
Szlaki te przebiegają przez
położony w pobliżu Załęczański Park Krajobrazowy.
700 lat rozwoju
– Współczesny Wieluń to miasto piękne, zadbane i bezpieczne, a gmina Wieluń jest jedną
z najbardziej dynamicznie
rozwijających się gospodarczo
gmin w regionie łódzkim – i nie
ma w tym najmniejszej przesady. Taki obraz naszej Gminy
to w znacznym stopniu efekt
wyjątkowo wysokich nakładów
inwestycyjnych poczynionych
w ostatnich czterech latach.
Oprócz realizacji wielu własnych przedsięwzięć mamy również duże powody do satysfakcji
z realizacji ważnych inwestycji
ESBANK Bank Spółdzielczy

drogowych w ramach wspólnych inicjatyw Gminy Wieluń
z GDDKiA w Łodzi oraz z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim.
Od lat oczekiwane przez mieszkańców Rudy i Dąbrowy inwestycje drogowe są wizytówkami
naszej Gminy. W ostatnich
czterech latach możemy
poszczycić się wyjątkowo
dużymi inwestycjami w oświacie. Od 2007 do 2010 roku na
remonty i zadania inwestycyjne
– głównie termomodernizacje budynków, budowę boisk
szkolnych, modernizację sal
gimnastycznych – przeznaczyliśmy z budżetu Gminy Wieluń
kwotę przekraczającą 8,5 miliona złotych – kontynuuje
Mieczysław Majcher.

Wieluń położony
jest na krańcu województwa łódzkiego,
tuż przy granicy
z opolskim. Jest
siedzibą powiatu
i gminy Wieluń. Zamieszkuje go ponad
25 000 mieszkańców. Burmistrzem
Wielunia jest Mieczysław Majcher.
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poradnik finansowy

Nie trenuj na sucho!
Marzysz o własnym aucie? Nie trenuj na sucho – skorzystaj z kredytu
samochodowego "Twoje cztery
kółka" i ciesz się chwilami spędzanymi za kierownicą!

Jakie są zalety kredytu
„Twoje cztery kółka”?
– Dla naszych Klientów przygotowaliśmy prowizję 0 zł oraz
oprocentowanie już od 7,75 %.
Ponadto przy zakupie nowego
auta nie stosujemy ubezpieczenia kredytu, a więc jedynym
kosztem jest oprocentowanie.
Oferujemy także uproszczoną
procedurę zapewniającą minimum formalności. Do oceny
zdolności kredytowej wystarczy
tylko oświadczenie o zarobkach – mówi Rafał Dębski,
Doradca Klienta w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Co można sfinansować kredytem samochodowym?
Kredyt "Twoje cztery
kółka" przeznaczony
jest na zakup samochodów nowych i używanych
w komisach, salonach, od
osób fizycznych i prawnych.
Można nim także skredytować ubezpieczenie, składki
OC/AC/NW, a w przypadku
nowych samochodów –
– również dodatkowe
wyposażenie pojazdu.
Kto może wziąć kredyt
samochodowy?
Z kredytu samochodowego
mogą skorzystać osoby
zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. W przypadku osób posiadających
umowę o pracę na czas
określony okres zatrudnienia powinien być dłuższy
o 3 miesiące od spłaty
kredytu. Kredyt "Twoje
cztery kółka" mogą wziąć
także osoby prowadzące
działalność gospodarczą,
emeryci, renciści i rolnicy.
Ile wynosi okres kredytowania i jaka może być
jego wysokość?
Okres kredytowania zależy
od wieku nabywanego
pojazdu:

Rafał Dębski, Doradca Klienta w ESBANKU Banku Spółdzielczym
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Nie trenuj na sucho!

Zalety kredytu to prowizja 0 zł oraz oprocentowanie
już od 7,75 %. Ponadto przy zakupie nowego auta
nie stosujemy ubezpieczenia kredytu, a więc jedynym kosztem jest oprocentowanie. Oferujemy także
uproszczoną procedurę zapewniającą minimum
formalności.
• 10 lat – samochody nowe
• 8 lat – samochody używane do 5 lat
• 7 lat – samochody używane do 10 lat
• 5 lat – samochody używane powyżej 10 lat.
Od wieku samochodu uzależniona jest również kwota
kredytu. W przypadku samochodów nowych możliwe jest
skredytowanie 100 % wartości pojazdu, natomiast na
zakup pojazdów powyżej 13
roku życia maksymalna kwota
kredytu wynosi 15 000 zł.
Jak wyglądają formalności
związane z udzieleniem
kredytu?
– Pierwszym krokiem jest oczywiście wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz złożenie
wniosku o kredyt. Następnie

w przypadku nowego samochodu Klient przedstawia nam
fakturę proforma dokumentującą koszt auta oraz wysokość kredytu. W przypadku
samochodu sprowadzanego
z zagranicy potrzebne są
dokumenty pochodzenia
auta, natomiast jeśli chodzi
o pojazd krajowy wystarczy
ksero dowodu rejestracyjnego,
jego wartość i kwota kredytu –
– tłumaczy Rafał Dębski.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do placówek ESBANKU
Banku Spółdzielczego! Nasi
doradcy odpowiedzą na Twoje
dodatkowe pytania i pomogą
przy dopełnieniu wszystkich
formalności. A Tobie pozostanie
tylko wybór koloru karoserii
i wyposażenia wymarzonego
samochodu!

poradnik finansowy

Auto z drugiej ręki
Wiele osób kupuje auta używane –
– powodem jest oczywiście cena.
Decydując się na auto z drugiej ręki
można sporo zaoszczędzić albo za
tę samą kwotę kupić pojazd wyższej klasy. Często jednak taki zakup
przypomina loterię – można bowiem trafić na skarbonkę bez dna,
której naprawy pochłoną majątek.
Poniższe porady powinny nieco
ułatwić Ci zadanie.

Samochód od właściciela
Nigdy nie decyduj się na
transakcję z osobą przedstawiającą się jako pełnomocnik
– dzięki temu unikniesz nabycia kradzionego samochodu.
Obejrzyj też dokładnie dokumenty samochodu – sprawdź
czy dowód rejestracyjny nie
nosi śladów zamazania czy
przerabiania, poproś o starą
umowę kupna, ubezpieczenia
czy rachunki za naprawy.
Poza tym na dowolnym komisariacie możesz sprawdzić, czy
samochód nie jest kradziony.
Taka usługa jest bezpłatna,
ale niezbędne są oryginalne
dokumenty pojazdu.

Dokładnie obejrzyj auto
z zewnątrz i w środku
Przyglądając się karoserii
można ocenić, w jakim
stanie tak naprawdę jest
auto. Dlatego też przyjrzyj się
dokładnie płaskim powierzchniom – drzwiom, błotnikom
itp. Sprawdź również, czy cały
samochód ma równy odcień.
Różnice wskazują, że któryś
z elementów został pomalowany albo wymieniony
później.
Siedząc w środku zwróć uwagę na ślady eksploatacji – to
pomoże Ci ocenić, czy licznik
kilometrów nie był cofany.
Jeśli kierownica czy gałka
zmiany biegów są wytarte,
a licznik pokazuje 50 tysięcy
– wiadomo czego można się
spodziewać.
Podejrzany jest też intensywny zapach odświeżaczy
(może maskować nieprzyjemny zapach – np. zgnilizny),
nieoryginalny kluczyk czy
ślady siłowania się z kluczykiem przy stacyjce.

© c yellowj - Fotolia.com

Uważaj na okazje
Zbyt niska cena, znacznie odbiegająca od średniej, rzadko
kiedy jest „okazją”. Może się
oczywiście zdarzyć, że właścicielowi wyjątkowo zależy na
szybkiej sprzedaży, zazwyczaj
jednak świadczy to o tym, że
pojazd może być kradziony
albo posiada ukrytą wadę.

Decydując się na auto z drugiej ręki można sporo zaoszczędzić

Zajrzyj pod maskę
Przyjrzyj się wyłączonemu
silnikowi. Zły znak to widoczne ślady oleju, jednak świeżo
umyty silnik też jest podejrzany - sprzedawca być może
chce ukryć wyciek. O historii
samochodu źle mogą świadczyć także ślady niechlujnych
napraw. Następnie sprawdź,
jak silnik pracuje na rozruchu.
Rozgrzej go przez kilka minut,
dodaj gazu i obserwuj spaliny.
Niebieskawy dym oznacza,
że silnik pali olej. Biały to
skroplona para wodna i jest
to normalny objaw w zimny dzień. Diesel, zwłaszcza
nierozgrzany, może też dymić
na czarno, ale na pewno bez

ESBANK Bank Spółdzielczy

niebieskiego odcienia.
Poszukaj też tabliczki z numerem nadwozia. Nie może
mieć ona śladów szlifowania,
spawania czy wycinania.
Wybierz się na jazdę próbną
Podczas jazdy próbnej zwróć
uwagę na pracę silnika,
sprawdź reakcję na ostre
hamowanie, a także wsłuchaj
się w dźwięki wydawane
przez samochód – na ich
podstawie można ocenić, co
jest uszkodzone. Stukanie na
zakrętach zwykle oznacza
zużyte przeguby, zgrzyty przy
przejeżdżaniu nierówności to
konieczność wymiany amortyzatorów.
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Oszczędzaj
czas i pieniądze

Zlecenie stałe i polecenie zapłaty są wygodnym sposobem na regulowanie comiesięcznych zobowiązań. Dzięki nim można
zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Polecenie zapłaty i zlecenie stałe to sposoby
na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy

Są takie dni – szczególnie na
początku miesiąca – kiedy
w placówkach banku spotkać
można tłumy Klientów płacących rachunki – za telefon,
prąd, telewizję kablową czy
energię elektryczną. Każda
opłata to nie tylko osobny koszt, ale również czas
tracony przy okienku. Są na

szczęście sposoby, dzięki którym można to zmienić. Mowa
o zleceniu stałym i poleceniu
zapłaty. Wygodnym sposobem na płacenie rachunku
z domu jest natomiast konto
z dostępem do Internetu –
– wtedy na bieżąco możesz
sprawdzać stan swojego
rachunku oraz zrobić przelew.

KONKURS
Weź udział w konkursie. Czeka na Ciebie
jeden z trzech zestawów esbankowych
gadżetów.
Wystarczy tylko, że odpowiesz na pytanie:
Na ile lat maksymalnie można wziąć kredyt samochodowy
"Twoje cztery kółka"?

a. 10 lat

b. 15 lat

c. 7 lat

d. 8 lat

Odpowiedzi (a, b, c lub d) prześlij do 17 grudnia 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.

Zlecenie stałe
Zlecenie stałe jest przelewem
wykonywanym cyklicznie
przez bank na warunkach
określonych przez Ciebie –
sam ustalasz, przez jaki okres
i w jakim cyklu (tygodniowym, miesięcznym) zlecenie
ma być realizowane. Za jego
pomocą można regulować
opłaty i zobowiązania o stałej
i zmiennej kwocie – np. abonament telewizyjny, czesne,
czynsz lub opłaty za prąd
czy gaz.
Zlecenie stałe jest wykonywane ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.
Należy jednak pamiętać, że
aby móc zrealizować zlecenie,
na koncie musi znajdować się
kwota potrzebna do wykonania zlecenia.
Opłata za wykonanie takiego
zlecenia jest dużo mniejsza
niż opłata za przelew wykonany w kasie banku. Jest to
też dużo wygodniejsza forma
opłacania rachunków.
Polecenie zapłaty
Kolejnym sposobem tańszego
i terminowego dokonywania
płatności jest polecenie zapłaty. Na jego podstawie bank
reguluje płatności w imieniu
swoich klientów z wierzycielami – np. operatorami sieci

komórkowych czy zakładami
energetycznymi. Zazwyczaj
to właśnie dostawcy usług
zachęcają do skorzystania
z takiej formy rozliczeń, często
za korzystanie z polecenia zapłaty oferują także dodatkowe
bonusy (np. punkty w programach lojalnościowych).
Aby korzystać z polecenia
zapłaty należy podpisać
zgodę na obciążenie rachunku – ważne, aby użyć podpisu
znajdującego się na karcie
wzorów podpisów złożonej
w banku. Po wyrażeniu zgody
polecenie zapłaty wysyłane
jest bezpośrednio od dostawcy usług do banku, a płatność
realizowana jest w terminie
płatności określonym na
fakturze. Faktura trafia również
do Ciebie – abyś mógł kontrolować swoje wydatki.
Przelewy przez Internet
Większość rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych
w ESBANKU Banku Spółdzielczym posiada opcję dostępu
przez Internet. Dzięki temu
możesz płacić rachunki nie
wychodząc z domu, jak
również samemu ustanawiać
zlecenia stałe. Takie przelewy
są dużo tańsze od tych realizowanych w placówce i na
pewno dużo wygodniejsze.

Regulamin:
· w konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy ESBANKU
Banku Spółdzielczego,
· lista laureatów zostanie opublikowana w dziewiątym
numerze „ESBANK z bliska”,
· nagrody zostaną przekazane w ciągu 3 tygodni
(od 17 grudnia 2010 r.),
· wygranie nagrody oznacza zgodę laureata na publikację
nazwiska i miejsca zamieszkania.
Rozwiązanie konkursu
W siódmym numerze biuletynu pytaliśmy o okres, na jaki
wydawane są karty płatnicze z mikroprocesorem. Prawidłowa odpowiedź to 4 lata. Nasze gadżety trafiły do p. Haliny
Kościańskiej z Radomska, p. Anny Kawki z Częstochowy
oraz p. Mateusza Świerczyńskiego z Zabrza. Gratulujemy!

działamy lokalnie
Letnie miesiące sprzyjają uprawianiu
sportu. Wiele z organizowanych w tym
czasie imprez sportowych odbyło się
dzięki wsparciu naszego Banku. Poniżej
prezentujemy kilka z nich.

Młodzi piłkarze w akcji

Sportowe emocje
z ESBANKIEM

Wrzesień w Radomsku upłynął pod znakiem sportowych
emocji. Dzięki wsparciu ESBANKU Banku Spółdzielczego
w mieście zorganizowano Turniej Koszykówki 3-osobowej „ESBANK Streetballmania” oraz Turniej Tenisa
o puchar Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego.

W sierpniu 2010 r. nasz Bank rozpoczął współpracę
z dwoma klubami piłkarskimi działającymi na terenie
Radomska.

Drużyna RAP-u

Pierwszy z nich – Radomszczańska Akademia Piłkarska
(RAP) – ma za zadanie uczyć najmłodszych gry w piłkę
nożną i przygotowywać ich do wstąpienia do klubów
sportowych. W treningach uczestniczą dzieci w wieku
6 – 11 lat.
Uczniowski Klub Sportowy „Młode Wilki” tworzą natomiast uczniowie z klas I – VI uczęszczający do Publicznych
Szkół Podstawowych nr 5 i nr 8 w Radomsku. Młodzież
ćwiczy pod czujnym okiem trenerów i bierze udział w rozgrywkach ligowych, a także turniejach.
W październiku RAP wspólnie z naszym bankiem zorganizował turniej piłki nożnej przedszkolaków – „ESBANK
z RAPEM z przedszkolakiem”. Wzięło w nim udział osiemdziesiąt dzieciaków z ośmiu radomszczańskich przedszkoli. Mali piłkarze z zapałem kopali piłkę i zdobywali
kolejne gole. Zwycięzcą turnieju zostało Publiczne Przedszkole nr 10, ale nagrody trafiły do wszystkich grających
dzieciaków - bo najważniejszy był sam udział.
Młodym piłkarzom życzymy kolejnych sukcesów!

Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków

Zwycięzcy ESBANK Streetballmanii

ESBANK Streetballmania odbyła się w tym roku już
po raz drugi. Mecze rozgrywano w czterech kategoriach – do lat 13, do lat 16, dziewczęta (bez podziału na
kategorie wiekowe) oraz Open. Starsi swoje mecze grali
w niedzielę 5 września, młodsi – w piątek 10 września.
Łącznie na boisku zaprezentowało się ponad 100 zawodników. Oprócz rozgrywek turniejowych wzięli oni
udział także w konkursie rzutów osobistych i konkursie
rzutów za 3 punkty.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale, statuetki i pamiątkowe koszulki ufundowane przez ESBANK .
W dniach 11-12 września 2010 roku na kortach tenisowych w Radomsku odbyła się natomiast siódma edycja
Turnieju Tenisa o Puchar Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem,
o czym najlepiej świadczy frekwencja – wzięło w nim
udział niemal 40 graczy.
Przez całą sobotę i niedzielę gracze rywalizowali w czterech kategoriach: Open, +45 mężczyzn, Open kobiet
oraz Debel. W kategorii Open mężczyzn zwyciężył Dariusz Chmielewski, który w meczu finałowym pokonał
Mariusza Ciupińskiego 6:3, 6:3. Najlepszym graczem
w kategorii +45 okazał się Arkadiusz Wojtala, który
wygrał w finale z Ranko Saczkiem 6:1, 6:0. Wśród kobiet
zwyciężczynią okazała się Joanna Gałuszka-Garnuszek,
a drugie miejsce zajęła Grażyna Wojtala. W grze deblowej w finałowym pojedynku Wojciech Sawicki i Dariusz
Nowakowski pokonali parę Arkadiusz Wojtala, Grzegorz
Piwnik 2:6, 6:0, 10:8.
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