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Wywiad z Jackiem Zacharewiczem,
Prezesem ESBANKU
Banku Spółdzielczego

8
Market ubezpieczeniowy
ESBANKU - ubezpiecz się
tanio i bez wychodzenia
z domu.
Zapraszamy do korzystania z naszej
nowej porównywarki ubezpieczeń

Witam Państwa w Nowym Roku 2013!
Roku, który dla ESBANKU rozpoczął się bardzo dobrze - zostaliśmy bowiem laureatem konkursu
„Bank Nowoczesnych Rozwiązań”, zorganizowanego przez magazyn Głos Banków Spółdzielczych.
Tej ważnej dla nas nagrodzie poświęciliśmy sporą część tego numeru biuletynu, a więc zapraszamy do czytania!
O czym jeszcze piszemy tym razem? Odwiedzamy Piotrków Trybunalski, prezentujemy możliwości
niedawno uruchomionego Marketu Ubezpieczeniowego oraz rozmawiamy z Prezesem ESBANKU
Jackiem Zacharewiczem.
Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna

z życia Banku
Będzie nowa centrala ESBANKU
Sprezentuj sobie kartę
Nagrodzeni w losowaniu
Lokaty SGB Wiosna 2012
ESBANK Bankiem
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nasz gość
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nasze miejsca
Piotrków z dnia na dzień się zmienia
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Market ubezpieczeniowy ESBANKU
– ubezpiecz się tanio i bez wychodzenia
z domu.
Płać zbliżeniowo!
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działamy lokalnie
Karty przedpłacone ESBANKU
dla zwycięzców konkursu
Mikołajkowy ESBANK CUP po raz trzeci
Sukces Marysi Markiewicz w Berlinie
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Będzie nowa centrala ESBANKU
18 lutego ESBANK Bank Spółdzielczy wygrał przetarg na kupno budynku
administracyjnego po szpitalu powiatowym w Radomsku. Budynek mieści się
w centrum Radomska, przy ul. Tysiąclecia. Po wyremontowaniu zostanie tam
przeniesiona centrala ESBANKU.
18 lutego ESBANK Bank
Spółdzielczy wygrał
przetarg na kupno budynku
administracyjnego po szpitalu powiatowym w Radomsku. Budynek mieści się
w centrum Radomska, przy
ul. Tysiąclecia. Po wyremontowaniu zostanie tam przeniesiona centrala ESBANKU.
- Stale się rozwijamy, dlatego nasze potrzeby lokalowe
rosną. W chwili obecnej mamy
problem, gdyż nasza centrala - czyli tzw. back office - jest
rozrzucony po całym mieście,
w czterech lokalizacjach.
To powoduje określone
komplikacje w zarządzaniu
bankiem, dlatego też zdecydowaliśmy się zakupić budy-

Do budynku kupionego przez ESBANK przeniesiona będzie centrala Banku

nek po starym pogotowiu.
Powierzchnia jest tam na tyle
duża, że od frontu znajdzie się
również placówka naszego

Banku. - informuje Tomasz
Kotlewski, wiceprezes
ESBANKU Banku Spółdzielczego.

O postępach prac związanych z modernizacją naszej
nowej centrali z pewnością
będziemy informować.

Sprezentuj sobie kartę Nagrodzeni w losowaniu
Zapraszamy
do udziału
w nowej promocji
związanej z kartami
płatniczymi
– „Sprezentuj
sobie kartę”.
Upominki – książki kucharskie
lub latarki LED - otrzymają
osoby, które zawrą umowę
o korzystanie z karty Maestro

lub MasterCard. Promocja
trwa od 17 grudnia do
31 maja 2013r. lub do wyczerpania zapasów nagród.
Nagrody w promocji to:
- latarki LED,
- książki kucharskie „Kuchnia
polska dawniej i dziś”.
Zgodnie z regulaminem
promocji, nagroda wydawana
będzie klientowi przy odbiorze karty, a każdy uczestnik
promocji może otrzymać
tylko jedną nagrodę.

Lokaty SGB Wiosna 2012
Znamy już wyniki loterii promocyjnej
„Lokata SGB Wiosna 2012”. Wśród
zwycięzców są również klienci
ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Do naszych Klientów trafiły
dwa telewizory marki Samsung oraz dwa aparaty fotograficzne Nikon Coolpix. Zwycięskie lokaty zostały założone
na placówkach w Praszce
oraz Radomsku.

Lokatę SGB Wiosna 2012 można było zakładać w okresie 23
kwietnia – 25 czerwca 2012 na
trzy lub sześć miesięcy. Nagrodami głównymi w lokacie były
samochody marki Hyundai.
Gratulujemy nagrodzonym!
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ESBANK Bankiem
Nowoczesnych
Rozwiązań!
Z wielką przyjemnością informujemy,
że nasz Bank został laureatem konkursu
„Bank Nowoczesnych Rozwiązań”.
Jego organizatorem była redakcja
„Głosu Banków Spółdzielczych”.

Pamiątkowe zdjęcie ze statuetką. Za zdjęciu wiceprezes Paweł
Braszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Błażej Barda, Prezes
ESBANKU Jacek Zacharewicz oraz Prezes KZBS Jerzy Różyński

Różyński – Prezes Krajowego
Związku Banków Spółdzielczych.

Za otrzymaną nagrodę dziękował Prezes ESBANKU Jacek Zacharewicz

W konkursie udział wzięło
48 banków spółdzielczych,
które wypełniały przygotowaną
przez organizatorów ankietę.
Na jej podstawie jury (w którym
zasiedli: Jerzy Różyński – prezes
Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
Elżbieta Pełka - właściciel i
dyrektor zarządzający Agencją
Elżbieta Pełka Creative Services
(Pełka 360°) oraz prezes Polish
National Sales Award, Arkadiusz
Hajduk – Head of Innovation
„Harvard Business Review
Polska”) wybrało te banki, które
rozwijają się najprężniej, kładą
nacisk na nowoczesność oraz
inwestują w nowe technologie.
Po burzliwych obradach jury
postanowiło wyróżnić 3 banki
oraz przyznać 3 nagrody.
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Jerzy Różyński podczas
wręczania statuetki podkreślił, że rozwiązania wdrażane
w ESBANKU – m.in. nowa
bankowość elektroniczna oraz
bankowość mobilna – plasują
ESBANK w czołówce banków
spółdzielczych w Polsce,
a zastosowanie podobnych

nowoczesnych rozwiązań
w innych bankach przyczyni
się do wzrostu udziału
banków spółdzielczych
w rynku.
Oprócz statuetki nagrodą
główną w konkursie był
również strategiczny warsztat
z Zarządem Banku, przeprowadzony przez firmę Elżbieta
Pełka Creative Services
(Pełka 360°).

III miejsce przypadło
Podkarpackiemu Bankowi
Spółdzielczemu, II miejsce
– SK Bankowi w Wołominie
a I miejsce – ESBANKOWI
Bankowi Spółdzielczemu.
Uroczyste wręczenie nagrody – pamiątkowej statuetki
- odbyło się 2 lutego 2013
roku podczas konferencji
firmowej ESBANKU Banku
Spółdzielczego, na której
obecni byli pracownicy banku,
przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz strategiczni klienci i
udziałowcy. Nagrodę na ręce
Zarządu Banku – Prezesa Jacka
Zacharewicza, Wiceprezesów
Tomasza Kotlewskiego i Pawła
Braszczyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Błażeja Bardy, wręczył Jerzy

ESBANK Bank Spółdzielczy zajął najwyższe miejsce na podium
w konkursie Bank Nowoczesnych Rozwiązań

I MIEJSCE: ESBANK Bank Spółdzielczy, który usługę home banking wprowadził już kilkanaście lat temu, z powodzeniem wdraża rozwiązania związane z bankowością internetową
oraz aplikacje bankowości internetowej na smartfona. Trzy lata temu wdrożył i konsekwentnie
korzysta z kompleksowej identyfikacji wizualnej. Zadbał również o standardy obsługi klienta, wprowadzając „Poradnik bankowca-sprzedawcy”. Prowadzi liczne konkursy, m.in.: Złotą
Lokatę, Złotą Rybkę czy też Wymarzone Wakacje. Objął również mecenat nad Hufcem ZHP,
współorganizuje turniej koszykówki 3-osobowej Streetballmania.
Uzasadnienie werdyktu

Jest to bank, który w ostatecznej klasyfikacji zdobył największą pulę punktów. Tabelaryczne
podsumowania to jednak nie wszystko, gdyż każdy spośród zwycięskich banków ma nieco inną
specyfikę, dlatego wybór zwycięzcy nie należał do łatwych. ESBANK wyróżnia się na tle innych
banków. Jury w toku dyskusji zdecydowało iż właśnie ten bank pragnie przedstawić jako wzór
do naśladowania. Ilość nowoczesnych rozwiązań widocznych na pierwszy rzut oka, przy
bliższym kontakcie z władzami, pracownikami, czy placówką tego banku potwierdzone zostało
w wypełnionej przez bank ankiecie.
Jerzy Różyński, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych o ESBANKU

Na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat nasz bank dużo zainwestował w nowoczesne rozwiązania. W 2009 r. jako jeden z pierwszych banków spółdzielczych w Polsce rozpoczęliśmy proces
rebrandingu, podczas którego nie tylko stworzyliśmy nowoczesne logo i nazwę, ale także całą
księgę identyfikacji wizualnej oraz nową stronę internetową czy biuletyn dla naszych klientów
– „ESBANK z bliska”. W 2010 r. utworzyliśmy nasz fanpage na portalu Facebook, a w 2011 r.
wdrożyliśmy standardy obsługi klienta i wreszcie w 2012 r. – zaprezentowaliśmy nową bankowość elektroniczną ESBANK24 oraz jako drugi bank spółdzielczy w Polsce – aplikację mobilną
na smartfony i tablety – ESBANK24 Mobile. I to wcale nie koniec podejmowanych przez nas
nowoczesnych działań – w listopadzie do naszej oferty wprowadziliśmy karty zbliżeniowe,
w styczniu ruszył market ubezpieczeniowy, za pośrednictwem którego nasi klienci mogą przez
internet wykupić najkorzystniejsze dla nich ubezpieczenie, pracujemy także nad zupełnie nową
stroną internetową.
Udział w konkursie „Bank Nowoczesnych Rozwiązań” był więc dla nas czymś naturalnym i oczywistym – tak samo, jak naturalne i oczywiste jest dla nas wprowadzanie kolejnych nowoczesnych
rozwiązań. Otrzymana w konkursie nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że podejmowane
przez nas działania są jak najbardziej słuszne, a ESBANK jest jednym z najnowocześniejszych
banków spółdzielczych w Polsce.
Jacek Zacharewicz, Prezes ESBANKU Banku Spółdzielczego
Wypowiedzi pochodzą z artykułu „Znamy liderów nowoczesnych rozwiązań” zaprezentowanym w „Głosie Banków Spółdzielczych”, nr 6/2012
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Jako lokalny bank
wspieramy wiele
lokalnych inicjatyw
O minionym roku i strategii ESBANKU na kolejne
lata rozmawiamy z Jackiem Zacharewiczem,
Prezesem ESBANKU Banku Spółdzielczego.
Jaki był rok 2012
dla ESBANKU?
Podsumowując miniony rok
na pewno trzeba powiedzieć,
że dla gospodarki i banków nie
był to rok łatwy. Muszę jednak
przyznać, że dla naszego Banku
rok 2012 był całkiem dobrym
rokiem. W porównaniu do roku
2011 wzrosła nasza suma bilansowa, wartość depozytów
i fundusze własne, a także
wynik finansowy

brutto. Otworzyliśmy nową
placówkę w Kleszczowie oraz
dwa Punkty Obsługi Klienta
– w Wieluniu i Radomsku. Zrealizowaliśmy także wiele ważnych projektów, dzięki którym
usprawniona została obsługa
naszych Klientów. Mówię np.
o nowej bankowości elektronicznej ESBANK24 oraz aplikacji
mobilnej ESBANK24 Mobile
czy też o multiregulacjach
i nowych pakietach rachun-

ków dla firm. Bardzo ważnym
projektem, który udało nam się
zrealizować w roku 2012, jest
także opracowanie i wdrożenie
Strategii ESBANKU Banku Spółdzielczego na lata 2012 – 2015.
No właśnie, powiedział
Pan o strategii. Po co
bankowi jest potrzebny
taki dokument?
Strategię – zawierającą mocne
i słabe strony firmy, potrzeby
oraz przede wszystkim – jasno
określone cele na przyszłość –
powinna posiadać każda firma,
niezależnie od jej wielkości czy
pozycji na rynku. Nam stworzenie strategii pozwoliło określić
te obszary, które wymagają
usprawnienia oraz te, w których
już teraz jesteśmy dobrzy i które
powinniśmy dalej rozwijać.
Strategia wskazuje też stan,
do którego dążymy i miejsce,
w którym chcemy być
w roku 2015.
W takim razie proszę zdradzić czytelnikom naszego
biuletynu, jakie projekty
będzie realizował ESBANK
w najbliższym czasie.
Tych projektów jest naprawdę dużo, przedstawię może
najważniejsze z nich z punktu
widzenia naszych Klientów.
Pierwszym takim projektem
jest wdrożenie nowej strony
internetowej naszego Banku.
Będzie ona bardziej przejrzysta
i przyjazna dla Klienta, będzie
można na niej wyliczyć ratę kredytu czy za jej pośrednictwem
złożyć wniosek o konto czy kredyt. Dodatkowo uruchomimy
system lokat Online, za pomocą
którego nasi Klienci będą mogli
założyć lokatę przez Internet
bez konieczności posiadania u
nas innych produktów.
Kolejnym bardzo ważnym
projektem będzie przygotowanie programu Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.

Jacek Zacharewicz, Prezes ESBANKU Banku Spółdzielczego

Jako lokalny bank wspieramy
wiele lokalnych inicjatyw, od
większych banków różnimy
się więc tym, że część zysków
wraca do naszych Klientów –
w postaci dofinansowanych
imprez, nagród w konkursach
czy nowych pomocy naukowych w szkołach. W kolejnych
miesiącach chcemy jeszcze
bardziej skupić się na tym obszarze i jak najlepiej wykorzystywać współpracę z lokalnymi
społecznościami.
Wśród działań na kolejne
miesiące planujemy także
wdrożenie multiregulacji
i nowych rachunków dla
Klienta indywidualnego, co
zmniejszy ilość dokumentów
podpisywanych podczas
wizyty w placówce, a także
znacznie je uprości. Chcemy także usprawnić proces
udzielania kredytów detalicznych poprzez dostępność
tych kredytów we wszystkich
placówkach Banku.
Działaniem zaplanowanym na
rok 2013 jest również modernizacja programu Szkolnych Kas
Oszczędności - dla dzieciaków
oszczędzających w ramach
SKO chcemy zaproponować
zarówno specjalne programy
edukacyjne, jak również nowe
konkursy.
A jak Pan sobie wyobraża
ESBANK w roku 2015?
Mam nadzieję, że w roku 2015
będziemy bankiem jeszcze
nowocześniejszym, z konkurencyjną ofertą produktową.
Z pewnością zwiększymy
zarówno zasięg terytorialny
naszego banku, jak i liczbę
obsługiwanych klientów,
a w naszych działaniach
dużą rolę odgrywać będzie
Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu.
I tego właśnie życzymy Panu
oraz całemu ESBANKOWI.

Piotrków z dnia
na dzień się zmienia
Kolejną odwiedzaną przez nas miejscowością jest Piotrków Trybunalski,
w którym posiadamy dwie filie ESBANKU: od 2005 roku – placówkę przy
ul. Próchnika oraz od 2008 roku – placówkę przy ul. Słowackiego.
Placówki w Piotrkowie, wraz z filiami w Tuszynie, Gorzkowicach i Tuszynie
wchodzą w skład Oddziału nr IV, którego dyrektorem jest Piotr Biniek.
O atrakcjach
Piotrkowa Tryb.
i inwestycjach
prowadzonych w mieście
rozmawiamy z Krzysztofem
Chojniakiem, Prezydentem
Piotrkowa Trybunalskiego.

Prezydent Piotrkowa,
Krzysztof Chojniak

Piotrków Trybunalski
położony jest w centralnej
Polsce. Jak to położenie
przekłada się na rozwój
miasta?
Przekłada się przede wszystkim
na atrakcyjność inwestycyjną.
Krzyżujące się w okolicach
Piotrkowa najważniejsze drogi
krajowe, dawna kolej warszawsko-wiedeńska oraz lotnisko
powodują, że miasto jest bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, w tym branży logistycznej.
To jednak nie wszystko. Bogata
historia powoduje, że miasto
jest także atrakcyjne pod
względem turystycznym.

Jakie inwestycje planowane
są w mieście w kolejnych
latach?
Inwestycje związane są przede
wszystkim z przebogatą historią. Ciągle inwestujemy w piękną piotrkowską Starówkę oraz
Podzamcze. Kolejne remonty
kamienic, zabytkowych budynków oraz uliczek powodują,
ze Piotrków z dnia na dzień się
zmienia. Nie możemy zapominać także o największej inwestycji w historii piotrkowskiego
samorządu, czyli modernizacji
oczyszczalni ścieków.
Piotrków ma długą tradycję,
a w przeszłości był miastem
wielokulturowym. Dziś tę
wielokulturowość podkreśla
Trakt Wielu Kultur. Co to
za projekt?
Projekt zakłada rozwój potencjału turystycznego, poprzez
gruntowne remonty i wyeksponowanie cennych, zabytkowych elementów miasta. Trakt
Wielu Kultur to szlak pieszy
o długości 1,3 km, który uwypukla budowle historyczne
oraz miejsca, które piotrkowianom od lat kojarzą się
z wielokulturową przeszłością.
Trasa zaczyna się od dworca kolejowego. Dalej mijamy Wieżę
Ciśnień, Cerkiew Prawosławną,
sąd, klasztor oo. Bernardynów,
mury obronne, Stare Miasto,
kościoły: Ewangelicko-Au-

gsburski, oo. Jezuitów, Farny,
następnie Zamek Królewski,
skończywszy przy dawnej
Wielkiej Synagodze, dzisiejszej
bibliotece. Pierwszy etap już za
nami. Jego koszt wyniósł 22,5
mln zł, z czego 16,3 mln złotych
pozyskaliśmy z Unii. Przystępujemy do realizacji drugiej części
projektu, której koszt wyniesie
23 mln złotych, a unijne dofinansowanie sięgnie 18,7 mln.
A jakie są inne warte
odwiedzenia miejsca
w Piotrkowie Trybunalskim?
Oprócz spaceru Traktem
i uliczkami Starego Miasta,
warto zatrzymać się w obrysach ratusza, dawnej siedziby

Piotrków Trybunalski
jest położony
w centralnej Polsce,
130 km od Warszawy
i 150 km od Katowic.
Zamieszkuje go
ponad 76 000
mieszkańców.
Prezydentem
Piotrkowa jest
Krzysztof Chojniak.

Trybunału Koronnego. To tutaj
powstał pierwszy dwuizbowy parlament na ziemiach
polskich. Stąd gród trybunalski
uznawany jest za kolebkę
polskiego parlamentaryzmu.
Piotrków to też wielowiekowe
kościoły, z najstarszym
w mieście pw. Św. Jakuba
(farny) z XIII wieku. Warto
poznać 500-letnią historię piotrkowskiego browarnictwa oraz
filmowy Piotrków, w którym
nakręcono kilkadziesiąt filmów,
w tym: Bitwę Warszawską 1920,
W ciemności, Vabank, Jakuba
kłamcę, Przedwiośnie.
Dziękujemy bardzo
za rozmowę.

Rynek i starówka w Piotrkowie Trybunalskim,
fot. archiwum UM w Piotrkowie

7

poradnik finansowy

Market ubezpieczeniowy
ESBANKU – ubezpiecz się tanio
i bez wychodzenia z domu.
10 stycznia ruszył Market Ubezpieczeniowy ESBANKU. Dzięki
temu możesz teraz w prosty i wygodny sposób porównać
oferty ubezpieczeń różnych towarzystw ubezpieczeniowych
oraz bez wychodzenia z domu zakupić polisę.

Na stronie głównej Marketu szybko znajdziesz interesujące Cię ubezpieczenie

Szeroka oferta
ubezpieczeń
Market ubezpieczeniowy
dostępny jest na stronie
internetowej www.esbank.pl,
zakładka Ubezpieczenia.
W markecie dostępne są:
• ubezpieczenia turystyczne (wycieczki, podróże
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wypoczynkowe oraz
służbowe),
• ubezpieczenia nieruchomości (domy oraz mieszkania),
• ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS).
• ubezpieczenia NNW
(turystyka krajowa, w pracy,

w życiu prywatnym,
24h/dobę).
• ubezpieczenia ochrony
prawnej (w życiu prywatnym, związanej z pojazdem
lub nieruchomością).
• ubezpieczenia assistance
(ubezpieczenie natychmiastowej pomocy).

Poprzez market można zakupić w chwili obecnej ubezpieczenie dziewięciu towarzystw
ubezpieczeniowych:
• BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group
• Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
• Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
• GENERALI Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
• Towarzystwo Ubezpieczeń
INTER Polska S.A.
• SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
• Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA S.A.
Zakup polisy w trzech
prostych krokach
Zakup polisy poprzez Market
Ubezpieczeniowy jest bardzo
prosty. Pierwszy krok to oczywiście wybór interesującego
Cię ubezpieczenia oraz wypełnienie prostego formularza,
zawierającego informacje
potrzebne do ubezpieczenia.
Przy poszczególnych polach
formularza czekają na Ciebie
podpowiedzi, dzięki którym
będziesz wiedzieć gdzie szukać niezbędnych informacji.
- Po wprowadzeniu wszystkich
danych Klient otrzyma propo-

zycje ubezpieczeń z różnych
towarzystw i sam będzie mógł
wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Kolejnym krokiem będzie wypełnienie formularza z danymi
osobowymi, niezbędnymi do
wystawienia polisy oraz opłacenie składki. – tłumaczy Joanna
Komala, Koordynator Zespołu
Ubezpieczeń w ESBANKU
Banku Spółdzielczym.
Za zakupioną polisę można
zapłacić jednym z czterech
sposobów: kartą płatniczą,
poprzez system Pay-by-link,
szybkim przelewem lub przelewem z dowolnego rachunku bankowego. Po wpłynięciu
składki za ubezpieczenie na
podany adres e-mail otrzymasz polisę. Prawda że to
proste?

Porównywanie ofert w Markecie Ubezpieczeniowym jest bardzo proste

Porównuj i zyskuj
Elektroniczna forma zakupu
polis ma wiele zalet. Przede
wszystkim ubezpieczenia
online są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
a w markecie można nabyć
ubezpieczenia różnych towarzystw, dzięki czemu klienci
mogą w jednym miejscu
porównać różne oferty
i wybrać tę, która najbardziej
im odpowiada.
- Plusem jest także to, że w markecie można nabyć polisę, która
będzie obowiązywała już od
następnego dnia. Poza tym polisy są dostarczane elektronicznie, nie trzeba więc czekać na
listonosza czy kuriera. Dodatkowo klient otrzymuje bezpłatne
powiadomienia o konieczności
uregulowania kolejnej raty, nie
musi więc o tym pamiętać.–
dodaje Joanna Komala.
Przydatną funkcją jest także
możliwość zapisania i podglądu interesującej Cię kalkulacji
– dzięki temu po kilku dniach

Wypełnianie formularza jest bardzo proste, a system podpowiada, gdzie znaleźć niezbędne informacje

możesz powrócić do przeglądania interesujących się
ubezpieczeń, bez konieczności powtórnego wpisywania
danych.
Co zrobić
w przypadku szkody?
W przypadku powstania
szkody, musisz skontaktować
się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym
obsługującym Twoją polisę.
Szczegółowe informacje na

ten temat, zawierające opis
postępowania w przypadku wystąpienia na szkody,
zajdziesz na stronie naszego
Marketu Ubezpieczeniowego,
zakładka POMOC ->
ZGŁOSZENIE ZDARZENIA.
Instrukcję otrzymasz także
mailem po zakupie polisy.
Współpraca z Blue Finance
Market Ubezpieczeniowy
ESBANKU powstał we współpracy z firmą Blue Finance

Sp. z.o.o., która przygotowała
oferty wszystkich towarzystw
ubezpieczeniowych na bazie
aktualnych taryf, Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia
oraz Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia. Blue Finance
jako agent ubezpieczeniowy zawsze oferuje produkty
ubezpieczeniowe za podstawie podpisanych umów
agencyjnych zarejestrowanych w Komisji Nadzoru
Finansowego.
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Płać zbliżeniowo!
Od listopada 2012 w ofercie naszego Banku dostępne są karty
płatnicze w technologii zbliżeniowej. Jak one działają i czym różnią się
od dotychczasowych kart? Tego dowiecie się w poniższym artykule.
Karty zbliżeniowe
w ESBANKU
Karty zbliżeniowe znajdujące
się w naszej ofercie to: MasterCard Debit Paypass, Visa
Electron „Młodzieżowa” payWave, Visa Electron payWave
oraz Visa Business Electron
payWave. Karty te są dołączane do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
(a w przypadku karty Visa
Business Electron payWave –
do rachunku firmowego)
i podobnie jak w przypadku
tradycyjnych kart debetowych – można nimi płacić
w sklepach oraz wypłacać
pieniądze w bankomacie. Ale
karty zbliżeniowe mają także
dodatkowe funkcjonalności.
Zbliż i płać
Główna funkcjonalność karty
zbliżeniowej to oczywiście
możliwość płacenia kartą bez
konieczności potwierdzania
transakcji PIN-em. Jak to
działa? Dzięki technologii zbliżeniowej, przy transakcji do
kwoty 50 zł nie musisz oddawać karty w ręce sprzedawcy
ani potwierdzać transakcji kodem PIN czy podpisem. Wystarczy tylko, że zbliżysz kartę
do czytnika umożliwiającego
dokonywanie płatności
zbliżeniowych. W przypadku
realizacji transakcji na większą
kwotę niż 50 zł, również wystarczy tylko zbliżyć kartę do
czytnika, a następnie potwierdzić transakcję kodem PIN lub
podpisem. To wszystko sprawia, że największą zaletą kart

zbliżeniowych jest szybkość
przeprowadzania płatności.
Dzienny limit transakcji zbliżeniowych wykonanych kartami
VISA payWave wynosi 200 zł,
a kartą MasterCard payPass –
50 zł.

kod znajdujący się na rewersie karty (tzw. numer CVV2/
CVC2). Informacja o dokonaniu płatności trafia od razu
do sprzedawcy, dzięki czemu
może on szybciej zrealizować
nasze zamówienie.

Płać przez Internet
Karty zbliżeniowe mają jeszcze jedną bardzo przydatną
funkcjonalność: można nimi
płacić przez Internet czy
telefon. Dzięki temu zakupy
w sklepach internetowych są
dużo szybsze. Żeby zapłacić
kartą za zakupiony produkt
czy bilet lotniczy, wystarczy
tylko podać jej numer, datę
ważności oraz trzycyfrowy

Wypłacaj pieniądze w
ramach usługi cashback
Z kartami zbliżeniowymi,
jak również z innymi kartami debetowymi, wiąże się
jeszcze jedna funkcjonalność,
udostępniona przez nasz
Bank na początku 2013 roku.
Chodzi o usługę cashback,
dzięki której kwotę do 200 zł
możesz wypłacić podczas robienia codziennych zakupów

w sklepach czy na stacjach
benzynowych.
Z usługi cashback można
skorzystać w ponad 25 000
punktach usługowo-handlowych, są one oznaczone
specjalnymi naklejkami, a
listę tych punktów można
znaleźć m.in. na stronie www.
visa.pl. Aby wypłacić środki
za pośrednictwem usługi
cashback, należy podczas
dowolnej transakcji kartą poprosić kasjera o wypłacenie
w ramach usługi cashback
potrzebnej kwoty. Sprzedawca doliczy tę kwotę do
Twojego rachunku i wypłaci
pieniądze gotówką.
Usługa cashback jest dostępna dla wszystkich kart
debetowych wydanych w
ESBANKU. Dla posiadaczy
kart Visa Electron payWave,
Visa Electron payWave „Młodzieżowa” oraz Visa Business
Electron jest ona bezpłatna,
dla posiadaczy pozostałych
kart debetowych kosztuje
0,60 zł.

Udział w międzynarodowym festiwalu muzycznym, turniej
piłki nożnej oraz konkurs recytatorski – takie działania
odbyły się na przełomie roku 2012 i 2013 dzięki wsparciu
ESBANKU.

Karty przedpłacone
ESBANKU dla
zwycięzców konkursu

Mikołajkowy ESBANK
CUP po raz trzeci

W dniach 1-2 grudnia w Radomsku odbywał się III Mikołajkowy
Turniej ESBANK CUP, którego organizatorem była Radomszczańska Akademia Piłkarska. Przez cały weekend sportowe
emocje towarzyszyły nie tylko występującym dzieciakom, ale
również kibicującym im rodzinom.

21 stycznia podczas Dnia Patrona w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku odbyło się wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. K.K. Baczyńskiego. Dla
laureatów turnieju poezji śpiewanej ESBANK ufundował karty
przedpłacone.
Michalina Majstrowicz z II LO, która wyśpiewała I miejsce, otrzymała kartę przedpłaconą z doładowaniem o wartości 250 zł.
II miejsce zajęła Natalia Stolarska z II LO, do której trafiła karta
z doładowaniem 150 zł. Za zajęcie III miejsca Bartek Łyszczarek
z Przedborza otrzymał kartę z doładowaniem 100 zł.
Nagrody zwycięzcom wręczył Marek Rząsowski – Dyrektor
ds. Strategii i Rozwoju Sprzedaży w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Serdecznie gratulujemy!

Młodzi piłkarze RAP-u tuż przed meczem

W turnieju wzięły udział drużyny młodych piłkarzy z Kleszczowa, Częstochowy, Łodzi, Koluszek czy Tomaszowa Mazowieckiego.
W grupie żółtej (rocznik 2005 i młodszy) I miejsce zajęła drużyna Raków Częstochowa, która w finale zwyciężyła z ARPiT
Koluszki. III miejsce zajęła ekipa z Radomska - MUKS „6”.
W grupie niebieskiej (rocznik 2003/2004) I miejsce zajęła drużyna RKS Łódź, II miejsce przypadło MUKS „6”, a III - ekipie Skry
Częstochowa.
W grupie czerwonej (rocznik 2002) najlepsi okazali się zawodnicy Mazovii Tomaszów Mazowiecki, którzy w meczy finałowym zwyciężyli z Omegą Kleszczów. III miejsce przypadło drużynie Skra Częstochowa.

Laureaci turnieju poezji śpiewanej otrzymali
karty przedpłacone z doładowaniem

Dla zwycięskich drużyn organizatorzy przygotowali puchary
i piłki, a dla wszystkich - mikołajkowe paczki z nagrodami.

Sukces Marysi Markiewicz w Berlinie

Jedenastoletnia Marysia Markiewicz z Gidel dzięki wsparciu
ESBANKU reprezentowała Polskę na muzycznym festiwalu
w Berlinie. I otrzymała wyróżnienie!

wyróżniona i zaproszona do prezentacji w koncercie galowym.
- opowiada Violetta Ojrzyńska, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Gidlach.

Międzynarodowy Festiwal Europopcontest Grand Prix
Berliner Perle 2012 odbywał się w dniach 22-25 listopada
w sali koncertowej Russian House w Berlinie, a Marysia
Markiewicz, na co dzień podopieczna Studia Piosenki GOK
w Gidlach – była jedyną Polką biorącą udział w tej imprezie.

Wyjazd do Berlina był możliwy dzięki wsparciu sponsorów
– m.in. ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Oprócz Marysi w festiwalu wystąpili młodzi artyści z wielu europejskich krajów.
- Wokalny poziom wszystkich prezentowanych utworów był
niebywale wysoki, tym bardziej cieszy fakt, że Marysia została

- Życzliwość i wsparcie sponsorów są dla nas niebywale cenne, ponieważ pozwalają spełniać marzenia Marysi o dalszym
kształceniu jej wokalnych umiejętności i zdobywaniu doświadczenia scenicznego na arenie międzynarodowej. Wszystkim
sponsorom za przychylność i nieocenioną pomoc w imieniu
swoim oraz Marysi – dziękuję - mówi dyrektor GOK w Gidlach.
Gratulujemy sukcesu!
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