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KONDYCJA BANKU

Kolejny dobry rok dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
Dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
był to kolejny dobry rok, o czym świadczą uzyskane wyniki finansowe. W minionym roku dalej
realizowaliśmy swoją strategię rozwoju, która na
przestrzeni wieloletniej działalności przełożyła się
na pozycję, jaką w tej chwili Bank zajmuje.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej znajduje się
w czołówce największych banków spółdzielczych
w Polsce. Suma bilansowa Banku na koniec 2016 r. wyniosła

ponad 1.3 mld zł i w ciągu ostatniego roku powiększyła
się o prawie 136 mln zł, tj. o 11,48%. Pod względem
sumy bilansowej Bank jest w piątce największych banków
spółdzielczych w Polsce. W tym samym okresie depozyty
w Banku wzrosły o 12,45% do kwoty ponad 1 mld 186
mln zł. W ostatnim roku Fundusze własne Banku opiewały
na kwotę ponad 96 mln zł i zwiększyły się w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku o prawie 7 mln
zł, tj. o 7,55 %. Na 31 grudnia 2016 roku Bank osiągnął
zysk netto w wysokości 6 321 tys. zł. Osiągnięty wynik finansowy świadczy o efektywności zarządzania aktywami
i pasywami. Prowadząc odpowiedzialną politykę, Bank
corocznie osiąga dodatni wynik finansowy.

prestiżowymi wyróżnieniami. Pierwszym z nich było
zajęcie 3. miejsca w kategorii „Największe banki” w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”
edycji 2016 miesięcznika „Nowoczesny Bank
Spółdzielczy”. Drugie wyróżnienie zostało przyznane podczas tegorocznych obrad „Forum Liderów Bankowości
Spółdzielczej 2016”, na którym prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej, Witold Morawski,
decyzją Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich został wyróżniony Odznaką Honorową Związku
Banków Polskich. Takie wyróżnienie bez wątpienia stawia
Bank w gronie instytucji finansowych, których kondycja finansowa, jak również jakość zarządzania, stoją na
wysokim poziomie.

Dobre wyniki i idące za nimi odznaczenia najlepiej
świadczą o wysokiej pozycji Banku na polskim rynku
usług bankowych. Dotychczas zaufało nam blisko 75 tys.
klientów. Bank w dalszym ciągu będzie dążył do uzyskania
znaczącego udziału na lokalnym rynku usług finansowych,
rozwoju technologii, pozyskiwania klientów, podniesienia
atrakcyjności oferty produktów i usług.
Redakcja

Nasza wieloletnia praca została zauważona
w środowisku bankowym, co przełożyło się na nagrody
i wyróżnienia, których Bank był laureatem. W ostatnim
roku Bank został uhonorowany dwoma bardzo
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WYWIAD Z PREZESEM BANKU

Rozmowa z p. Witoldem Morawskim
Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
Panie Prezesie, jak Pan ocenia miniony rok 2016
w sektorze bankowym?
Miniony rok dla polskiego sektora bankowego nie
należał do najłatwiejszych. Ciągle słyszeliśmy
o problemach banków związanych z kredytami
frankowymi czy polisolokatami. Dodatkowo, rekordowo
niskie stopy procentowe sprawiały, że bankom coraz
trudniej jest generować zyski. Część banków do kosztów
działalności musiało również doliczyć podatek bankowy
oraz dodatkowe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na szczęście wiele z tych problemów nie dotyczy
sektora banków spółdzielczych, w którym działamy.
W odniesieniu do tych wszystkich informacji, jak
Pan ocenia wyniki Banku jakie zostały osiągnięte
w minionym roku?
Zarząd Banku od wielu lat prowadzi taką politykę,
aby maksymalnie zminimalizować ryzyka, jakie mogą
się pojawić na rynku finansowym. Zeszły rok Bank
Spółdzielczy w Białej Rawskiej zakończył zyskiem netto
w wysokości ponad 6,3 mln zł, co pozwoli zwiększyć
fundusze własne Banku do poziomu ponad 100 mln
złotych. W dalszym ciągu poszukujemy możliwości,
które pozwolą nam optymalnie rozwijać sieć sprzedaży
i zwiększać skalę działalności. W listopadzie 2016 r.
otworzyliśmy Filię w Żabiej Woli a od stycznia br. nastąpiła
optymalizacja sieci placówek w Rawie Mazowieckiej,
w wyniku czego, w związku z sugestiami klientów,
nastąpiło wzmocnienie obsługi kadrowej w Oddziale na
ul. Konstytucji w Rawie Mazowieckiej i wydłużenie godzin obsługi dla klientów. W styczniu 2017 r. otworzyliśmy
kolejną placówkę Banku w Nadarzynie. Poprawiamy
warunki lokalowe dotychczasowych placówek, czego
przykładem jest zakup budynku nowej siedziby Filii
w Grodzisku Mazowieckim, remont budynku Oddziału
w Błędowie czy adaptacja lokali w Mszczonowie.
Zakończyliśmy też budowę nowej siedziby Oddziału
w Tarczynie. W 2016 r. na wydatki inwestycyjno-budowlane przeznaczyliśmy prawie 3,5 mln złotych.
Panie Prezesie, od pewnego czasu w lokalnym
środowisku pojawiają się różnego rodzaju pogłoski,
wg których sytuacja finansowa Banku jest trudna.
Jak Pan się odniesie do tych sygnałów?
Na wstępie pragnę poinformować wszystkich naszych
klientów, że sytuacja finansowa Banku jest bardzo dobra. Wystarczy zresztą zobaczyć wyniki jakie Bank
osiągnął w minionym roku. Bank cały czas generuje
zyski, zwiększa swoje fundusze, sumę bilansową i bazę
depozytową. Dodatkowo ciągle inwestujemy w nowe

placówki i zwiększamy zatrudnienie. Niestety, tego
typu nieprawdziwe informacje dotyczące kondycji Banku powodują
u naszych klientów niepokój, ale nie mają one
żadnego odzwierciedlenia
w rzeczywistości i w realnych wynikach jakie wypracowujemy. Wynikają one po
części z upadku sąsiedniego
banku w Nadarzynie, SK
Banku w Wołominie oraz
kilku SKOK-ów, mocno
nagłaśnianych w mediach, co wywołało negatywny
wpływ na wizerunek całego sektora spółdzielczego.
W swoim czasie podjęliśmy rozmowy z Komisją Nadzoru
Finansowego oraz organami statutowymi banku w Nadarzynie na temat przyłączenia, ale skala zidentyfikowanych
problemów nie pozwalała nam na podjęcie pozytywnej
decyzji w tym zakresie. Bezpieczeństwo funkcjonowania
naszego Banku jest dla nas najważniejsze i nie jesteśmy
skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka, które
miałoby wpływ na jego funkcjonowanie.
Dochodzą do nas również sygnały, że Bank jest
nadmiernie zaangażowany kredytowo w grupy producenckie?
Nie jest to prawdą.
W latach ubiegłych Bank przyczynił się do powstania
24 grup producenckich podejmując ryzyko kredytowania
ich od podstaw, z czego 10 z nich spłaciło już kredyty.
Pozostałe długoterminowe kredyty są obsługiwane terminowo i z uwagi na fakt posiadanych zabezpieczeń
w postaci hipotek, zastawów czy poręczeń, nie mają
wpływu na bezpieczeństwo Banku.
Kredyty te zostały udzielone w konsorcjach bankowych, tak więc ryzyko braku spłaty zostało rozproszone na
wiele banków. Członkowie grup producenckich oraz ich
zarządy dążą do regulowania swoich zobowiązań wobec
Banku w terminie, ponieważ ewentualne opóźnienia
w spłacie mogą doprowadzić do egzekucji komorniczej
ich upadłości, co będzie skutkowało koniecznością zwrotu opakowań i sprzętu, który jest w użytkowaniu przez
członków grupy.
Środki pozyskane ze sprzedaży przedmiotów zabezpieczenia mają pierwszeństwo w zaspokojeniu
wierzytelności wobec Banku przed innymi wierzycielami,
w tym również przed zwrotem pozyskanych środków
dokończenie na str. 4
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MASTERCARD BUSINESS CREDIT

dokończenie ze str. 3

pomocowych. Ważne tylko, żeby u kredytobiorców był
majątek, na którym zabezpieczone są kredyty, a w tych
przypadkach majątek jest i mamy z czego egzekwować
ewentualne niespłacone kredyty. Mam nadzieję, że ten
czarny scenariusz się nie ziści. Jesteśmy otwarci na pomoc, ale musi być ona oparta na poprawnej jakości
zarządzania grupą oraz większym zaangażowaniem
członków tych grup w nadzór właścicielski.
Będziemy się starać, żeby majątek, który powstał,
służył polskim rolnikom, sadownikom, tak jak to było
pierwotnie zakładane, a nie został odkupiony przez
obcy kapitał, który już wykazuje pewne zainteresowanie
w tym zakresie.
Proszę powiedzieć, jakie działania Bank planuje
realizować w 2017 roku?
W roku bieżącym będziemy koncentrować się nad
rozwojem działalności kredytowej z uwagi na fakt posiadania dużych możliwości w tym zakresie. W najbliższym
roku w planach mamy dalszą modernizację placówek
Banku. Na pewno skupimy się na remoncie Oddziału
w Kowiesach. Dodatkowo planujemy rozpoczęcie
rozbudowy siedziby Oddziału w Nowym Mieście nad
Pilicą. Poszukujemy dogodnej lokalizacji do utworzenia
dużego Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, który
łączyłby dwie dotychczasowe Filie i zapewnił dogodny
czas obsługi, przystosowany do klientów pracujących.
Ciągle otwartą kwestią pozostaje także temat otwierania
kolejnych placówek w lokalizacjach, w których dotychczas nie prowadziliśmy działalności. Mamy potencjał,
który poprzez naszą działalność kredytową czy
inwestycyjną chcemy wykorzystać do budowania siły
ekonomicznej regionu, w którym działamy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Redakcja

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

limit kredytowy od 5 000 zł do 50 000 zł,
0 zł za obsługę karty – jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych
i gotówkowych zrealizowanych kartą wyniesie co
najmniej 20 000 zł,
nieoprocentowany kredyt do 51 dni dla
płatności bezgotówkowych,
0 zł od transakcji bezgotówkowych,
płatności zbliżeniowe PayPass,
wypłata gotówki w ramach CashBack,
dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą przez
Internet (3D Secure),
brak konieczności pamiętania o dacie spłaty –
możliwość ustanowienia automatycznej spłaty,
przelew z karty na dowolny rachunek prowadzony w Banku
usługa Balance Transfer – możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
swoboda w spłacie zadłużenia – możliwość wyboru wartości spłaty zadłużenia w danym miesiącu
(minimalna spłata zadłużenia na karcie wynosi
tylko 5% wykorzystanego limitu min. 100 zł).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na dzień 01.01.2017 r. wynosi 11,25%, dla całkowitej kwoty limitu kredytowego 20.000,00 zł, okresu
kredytowania 36 miesięcy i oprocentowania według zmiennej stopy procentowej w wysokości 10,00% w stosunku rocznym. Kredyt spłacany
miesięcznie w 20 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym raty
kapitałowe w wysokości 5% wykorzystanego limitu kredytowego, tj. 20
rat po 1.000,00 zł, raty odsetkowe naliczone od bieżącego zadłużenia.
Całkowity koszt kredytu wynosi 1.869,31 zł. Całkowita kwota do zapłaty
wynosi 21.869,31 zł.
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w 2017 roku.
GRUPA CZŁONKOWSKA

DATA
ZEBRANIA

GODZ.

LOKAL

1. MIASTO I GMINA BIAŁA RAWSKA ORAZ
CZŁONKOWIE MAJĄCY MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W JEDNOSTKACH
ADMINISTRACYJNYCH NIEUJĘTYCH W
PUNKTACH 2-8

18 maja 2017 r.
(czwartek)

900

MGOK
Biała Rawska

2. MIASTO I GMINA RAWA MAZOWIECKA
ORAZ POWIAT TOMASZOWSKI

18 maja 2017 r.
(czwartek)

1600

Sala posiedzeń Filii nr 1 w Rawie
Mazowieckiej ul. Jerozolimska 14A

3. MIASTO I GMINA NOWE MIASTO
N/PILICĄ

19 maja 2017 r.
(piątek)

1200

Sala konferencyjna Urzędu Miasta
i Gminy

4. GMINA KOWIESY ORAZ MIASTO
I GMINA MSZCZONÓW

19 maja 2017 r.
(piątek)

1530

Sala posiedzeń Oddziału Banku
w Kowiesach

GMINA CIELĄDZ

22 maja 2017 r.
(poniedziałek)

900

Świetlica Urzędu Gminy

5. GMINA REGNÓW I GMINA SADKOWICE

23 maja 2017 r.
(wtorek)

1100

Świetlica Środowiskowa
w Regnowie

6. GMINA BŁĘDÓW, GMINA I MIASTO
MOGIELNICA, MIASTO I GMINA TARCZYN
ORAZ GMINA I MIASTO GRÓJEC

23 maja 2017 r.
(wtorek)

1400

Sala posiedzeń Oddziału Banku
w Błędowie

7. POWIAT MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI,
POWIAT GRODZISKI, POWIAT
PRUSZKOWSKI

24 maja 2017 r
(środa)

1700

Sala posiedzeń Oddziału Banku
w Brwinowie
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BEZPIECZNA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z Bankowości Internetowej
Dzięki osiągnięciom współczesnej technologii, możemy wykonywać wszystkie
operacje finansowe przy pomocy telefonu, laptopa czy tabletu. Warto jednak
pamiętać o tym, że aby bezpiecznie korzystać z tych wszystkich udogodnień,
należy zachowywać podstawowe środki bezpieczeństwa.
Każdy z użytkowników powinien mieć świadomość, że bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy również od niego.
Bardzo ważne jest aby użytkownik wiedział, jak istotne jest zabezpieczenie
własnego komputera. Niezabezpieczone urządzenie jest narażone na ataki
z użyciem złośliwego oprogramowania.
W celu zachowania bezpieczeństwa środków zdeponowanych na rachunku bankowym staraj się odpowiednio
zabezpieczyć komputer oraz stosuj podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej. Aktualne ostrzeżenia, komunikaty i poradniki dla klientów banków publikuje Związek Banków Polskich na
stronach internetowych http://zbp.pl/dla-konsumentow.
dokończenie na str. 10

Karta kredytowa
MASTERCARD CREDIT
dla klientów indywidualnych
•
•

limit kredytowy od 1 000 zł do 30 000 zł,
0 zł za obsługę karty – jeżeli w roku poprzednim
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych
obciążających rachunek karty wyniesie co najmniej
6 000 zł,
nieoprocentowany kredyt do 51 dni dla płatności
bezgotówkowych,
0 zł od transakcji bezgotówkowych,
płatności zbliżeniowe PayPass,
dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą przez Internet (3D Secure),
brak konieczności pamiętania o dacie spłaty –
możliwość ustanowienia automatycznej spłaty,
przelew z karty na dowolny rachunek w Banku
usługa Balance Transfer – możliwość przeniesienia
karty kredytowej z innego banku,
plan ratalny „Praktyczna rata” – możliwość
rozłożenia wykorzystanego limitu na miesięczne
raty,
swoboda w spłacie zadłużenia – minimalna spłata
zadłużenia na karcie wynosi tylko 3% wykorzystanego limitu min. 40 zł ).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na dzień 01.01.2017 r. dla
reprezentatywnego przykładu wynosi 13,61%, dla całkowitej kwoty kredytu limitu kredytowego) 3.000,00 zł na dowolny cel konsumpcyjny, okresu
kredytowania 36 miesięcy i oprocentowania według zmiennej stopy procentowej dla transakcji bezgotówkowych w wysokości 10,00%. Kredyt spłacany
miesięcznie w 34 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym raty
kapitałowe w wysokości 3% wykorzystanego limitu kredytowego, tj. 33 raty
po 90,00 zł i 1 rata w wysokości 30,00 zł, raty odsetkowe naliczone od
bieżącego zadłużenia - najwyższa 25,51 zł a najniższa 0,24 zł. Całkowity
koszt kredytu wynosi 537,30 zł w tym odsetki - 429,30 zł, oplata za obsługę
karty (pobierana od 2 roku użytkowania karty) - 108,00 zł przy założeniu,
że w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych
obciążających rachunek karty wynosi mniej niż 6.000 zł. Całkowita kwota
do zapłaty wynosi 3.537,30 zł.

PLACÓWKI BANKU

Po Żabiej Woli pora na Nadarzyn. Od 18 stycznia
2017 r. zapraszamy do kolejnej placówki Banku.
Nadarzyn jest kolejną miejscowością, w której Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otworzył swoją
placówkę. Nowa Filia Banku została zlokalizowana w nowym kompleksie handlowym Galeria Nadarzyn,
który mieści się przy ul. Mszczonowskiej 19.
Przedstawiamy wywiad z panią Hanną Ambrozińską,
dyrektor Oddziału w Brwinowie, któremu podlega nowo
otwarta Filia Banku.
Pani Dyrektor, na początku stycznia Bank
otworzył kolejną placówkę w Nadarzynie, co
wpłynęło na taką decyzję?
Jak można zauważyć, Bank ciągle inwestuje w nowe
lokalizacje i rozwija sieć sprzedaży. W naszej ocenie
naturalnym krokiem po Żabiej Woli było otwarcie nowej
placówki w Nadarzynie, który jest sąsiednią gminą.
To prawda, miejscowości te są w bliskiej odległości
w stosunku do siebie, jednak w przeciwieństwie do
Żabiej Woli, w Nadarzynie obecne są już inne banki.
Czy nie obawiacie się Państwo konkurencji?
Nie obawiamy się i postaram się wytłumaczyć dlaczego. Obecność innych konkurencyjnych instytucji finansowych tylko motywuje nas do działania i skłania do jeszcze
cięższej pracy. Dodatkowo, w moim przekonaniu, oferta
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej jest na tyle bogata i atrakcyjna, że z pewnością spotka się z zainteresowaniem klientów z tego terenu.
Proszę powiedzieć, jakie produkty mogą w Pani
ocenie cieszyć się szczególnym zainteresowaniem
w nowej placówce Banku?
Podczas otwierania nowej placówki przygotowane
zostały dwie szczególnie atrakcyjne oferty dla klientów.
Pierwsza skierowana jest dla wszystkich osób, które
dokonują opłat za rachunki domowe. Dla nich właśnie
Bank wprowadził opłatę w wysokości 1,90 zł. Druga

oferta została stworzona z myślą o przedsiębiorcach i rolnikach z tego obszaru. Promocja „0 zł na dzień dobry”
polega na zniesieniu opłaty za prowadzenie rachunku
bankowego wraz z systemem bankowości internetowej
przez okres 12 miesięcy. Z myślą o wszystkich klientach
godziny otwarcia nowej placówki zostały ustalone tak,
aby każdy miał możliwość skorzystania z naszych produktów i usług. Ich zakres jest szeroki, więc każdy znajdzie
coś dla siebie.
Nie tak dawno temu upadłość ogłosił Bank
Spółdzielczy w Nadarzynie. Czy nie wpłynie to
negatywnie na zainteresowanie klientów ofertą
banków spółdzielczych?
Z pewnością ta sytuacja odbiła się echem w środowisku
lokalnym. Otwierając nowy lokal w Nadarzynie
zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że na początku naszej
działalności klienci mogą podchodzić do nas z pewną
dozą ostrożności. Niemniej jednak już teraz widać,
że coraz więcej osób odwiedza naszą placówkę i pyta
o nasze produkty. W dobie Internetu bardzo łatwo
każdy może sprawdzić sytuację finansową banku,
analizując jego raporty i sprawozdania. Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej ma stabilną sytuację finansową, ciągle
powiększa swoje fundusze własne. Na bieżąco informacje
takie umieszczane są na naszej stronie internetowej
i w placówkach Banku.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w realizacji tych planów.
Dziękuję.
Redakcja

Filia w Nadarzynie
ul. Mszczonowska 19 lok. 3
05-830 Nadarzyn
Tel. + 48 22 734 10 15
Fax. +48 22 734 24 16
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 – 17:45
Wtorek – Piątek 9:00 – 16:45
Bankomat 24/7
Western Union
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PLACÓWKI BANKU

Zmiana lokalizacji Filii Banku w Grodzisku Mazowieckim
Od 21 stycznia 2017 roku Filia Banku Spółdzielczego
w Białej Rawskiej obsługuje klientów pod nowym adresem
przy ul. Sienkiewicza 26. Dotychczasowy lokal nie spełniał
standardów, jakie Bank sobie wyznaczył, stąd z początkiem
stycznia Filia w Grodzisku Mazowieckim funkcjonuje w nowym budynku należącym do Banku.
Nowa placówka zapewnia zdecydowanie wyższy standard obsługi klientów. W lokalu znajduje się przestronna sala
operacyjna, która gwarantuje wygodną obsługę klientów
i zapewnia im poczucie prywatności w trakcie rozmowy
z pracownikiem Banku. Lokal został wyposażony również
w nowoczesny zestaw Telewizji Bankowej, dzięki której
klienci na bieżąco mogą monitorować między innymi takie informacje jak aktualne kursy walut, czy śledzić ofertę
produktową. Nie uległy zmianie godziny otwarcia placówki. Tak jak dotychczas, otwarta jest od poniedziałku do Nowa siedziba filii w Grodzisku Mazowieckim
piątku w godzinach 9:00 - 16:30. Poprawie uległa również dostępność miejsc parkingowych. Na powitanie klientów
w nowej lokalizacji Filii Bank przygotował promocyjne warunki opłat za rachunki domowe i promocyjne warunki
prowadzenia kont firmowych.
Zespół Polityki Handlowej i Marketingu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

500 zł już w obiegu
Narodowy Bank Polski wprowadził nowy banknot 500 zł z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego. Jak twierdzi NBP,
wprowadzenie banknotu ma służyć zapewnieniu niezakłóconego obiegu gotówki oraz zmniejszeniu kosztów emisji
znaków pieniężnych. To również odpowiedź na większe zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach. Nowy
banknot 500 zł to także realizacja misji organizowania przez bank centralny gospodarki polskimi znakami pieniężnymi,
zawartej w ustawie o NBP. Udział banknotu 500 zł, w obiegu gotówkowym, będzie w pierwszych latach niewielki
i docelowo ma zależeć od zapotrzebowania zgłaszanego przez banki.
Banknot 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych
zabezpieczeń na świecie. Wykorzystano w nim między innymi: okienkową nitkę zabezpieczającą, farby (zmienną
optycznie i opalizującą), oraz element recto verso (uzupełniające
się w świetle przechodzącym elementy graficzne na obu
stronach banknotu), szyszak husarski i nitka zabezpieczająca,
zmieniające barwę równocześnie przy poruszaniu banknotem),
znak wodny widoczny pod światło (przedstawiający portret króla
i oznaczenie nominału).
Banknot 500 zł, autorstwa Andrzeja Heidricha, przedstawia wizerunek króla Jana III Sobieskiego i jest kontynuacją
serii „Władcy polscy”. Utrzymany jest w kolorystyce różnych odcieni brązowego, niebieskiego, bordowego
i zielonego. Na przedniej stronie banknotu, król jest zwrócony w stronę herbu rodu Sobieskich, a po prawej stronie widać
szyszak husarski – symbol dokonań militarnych władcy. Na odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac
w Wilanowie.
dokończenie na str.9
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Budowa siedziby Oddziału Banku w Tarczynie dobiegła końca
Bankowa nieruchomość przy ul. Grójeckiej 6 w kwietniu
bieżącego roku przestała być placem budowy. W nowym
miejscu powstał nowoczesny dwupiętrowy budynek Oddziału
Banku w Tarczynie, który doskonale wpłynął na poprawę
architektury w tej części miasta. Przed nami przeprowadzka
ze starej siedziby na ul. Komornickiej 5. Nowo wybudowany budynek pomieści nie tylko Oddział Banku, w którym
w komfortowych warunkach prowadzona będzie obsługa
klientów, ale również inne pomieszczenia, na przykład salę
konferencyjną. Dla klientów naszego Banku w Tarczynie
z pewnością przeprowadzka do nowego lokalu będzie
bardzo dużym udogodnieniem i ułatwi codzienne kontakty
z instytucją bankową.
Zapraszamy!
Zespół Polityki Handlowej i Marketingu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
Nowy budynek oddziału w Tarczynie
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BEZPIECZNA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
dokończenie ze str. 6

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej
• Konto internetowe obsługuj na własnym sprzęcie komputerowym. Unikaj korzystania z nieznanych sieci
bezprzewodowych.
• Twoje urządzenie musi mieć aktualne oprogramowanie. Pamiętaj, aby Twój komputer posiadał aktualne:
system operacyjny, wersje przeglądarki oraz oprogramowanie na komputerze, oprogramowanie antywirusowe
oraz zaporę sieciową (firewall).
• Zawsze używaj oprogramowania z legalnego źródła.
• Nie wolno logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail. Adres strony logowania
należy wprowadzać samodzielnie lub korzystając z odpowiedniego linku wyłącznie na stronie internetowej banku
www.bsbr.pl .
• Sprawdź czy adres strony bankowości internetowej został wpisany prawidłowo tj. https://online.bsbr.pl/.
• Zawsze sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona zamknięta kłódka - oznaczająca nawiązanie
szyfrowanego połączenia z Bankiem. Dodatkowo nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują zmianę koloru
paska adresu na zielono.

• Regularnie zmieniaj hasło do logowania według wytycznych banku - używając kombinacji dużych i małych liter, cyfr
oraz znaku specjalnego.
• Chroń identyfikator i hasło – przed dostępem osób trzecich. Nie przechowuj hasła do logowania razem
z identyfikatorem - najlepiej zapamiętaj lub zapisz w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
• Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie identyfikatora i hasła.
• Uważnie czytaj komunikat SMS (z hasłem jednorazowym) potwierdzającym dyspozycję transakcji. Podane w SMS
numer rachunku, i kwota muszą zgadzać się ze zlecanymi przez Ciebie w systemie bankowości internetowej.
• Ustal bezpieczne limity dla transakcji internetowych. W celu bezpieczeństwa możesz zdefiniować: dzienne
limity transakcji internetowych (w każdej placówce Banku), limit dla pojedynczej transakcji (w systemie bankowości
internetowej).
• Kończąc pracę z systemem bankowości internetowej pamiętaj, aby zawsze korzystać z polecenia „wyloguj”.
• Bank nie wysyła do swoich klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich
aktualizację.
• Listy, wiadomości e-mail, telefony lub prośby logowania na specjalne strony należy traktować jako próbę
wyłudzenia poufnych informacji.
Zespół Polityki Handlowej i Marketingu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
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INICJATYWY

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
blisko swoich klientów

II Regaty „Na Fali” Tresta nad Zalewem Sulejowskim

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej jest instytucją finansową, która
od zawsze uczestniczyła w lokalnych inicjatywach i imprezach plenerowych. Wsparcie lokalnych środowisk stanowi istotny element naszej Strategii i pomaga w budowaniu wzajemnego zaufania. W ostatnim czasie Bank
uczestniczył w wielu wydarzeniach, tak lokalnych, jak i ogólnopolskich.
Nasze logo można było zauważyć na gminnych festynach i imprezach, jak
również w trakcie ogólnopolskich akcji takich jak WOŚP. Bank angażował się
także w akcje o charakterze charytatywnym, będąc jednym z fundatorów
przedmiotów, które były licytowane w trakcie XVII Powiatowego Balu Charytatywnego. Poniżej krótka fotorelacja przedstawiająca obecność Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej na kilku z wielu imprez, w jakich braliśmy
udział.

Zespół Polityki Handlowej i Marketingu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Festyn w Niewiadowie
Konkurs Gastronomiczny w Nowum Mieście

WOŚP w Tomaszowie Mazowieckim

WOŚP w Mogielnicy
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Złota sztabka ufundowana przez Bank

Dożynki Powiatowe w Sadkowicach

WOŚP w Rawie Mazowieckiej

TANI KREDYT- NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Koszt kredytu to nie tylko oprocentowanie
Oglądając telewizję lub śledząc prasę co chwilę spotykamy się z reklamami kredytów gotówkowych czy
pożyczek. Każda z tych ofert, według przekazów rekla-

mowych, jest naj: najniższa rata, najmniejsze oprocentowanie itp. Bardzo ważne jest jednak to, aby szukając
dla siebie najkorzystniejszej oferty podchodzić z rezerwą
do tego, co nam obiecuje reklama. Jednym z najczęściej
popełnianych przez kredytobiorcę błędów jest sugerowanie się tylko jednym parametrem kredytu – i
najczęściej jest to jego oprocentowanie. Tymczasem tak
zwana nominalna stopa oprocentowania pokazuje tylko
część kosztów kredytu. Często niska wartość oprocentowania maskuje inne koszty kredytu, takie jak na przykład
wysoka prowizja pobierana za jego udzielenie czy opłata
za ubezpieczenie. Aby poznać rzeczywisty koszt kredytu,

należy posłużyć się wartością RRSO, którą wszystkie banki proponujące nam kredyt są zobligowane podać.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
jest wartością, która pokazuje nam całkowity
koszt kredytu ponoszony przez konsumenta
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej
kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wartość
RRSO jest zestandaryzowana, dzięki czemu
możemy sprowadzić do wspólnego mianownika różne oferty. Wartość RRSO poza roczną
stopą oprocentowania uwzględnia także dodatkowe koszty, takie jak:
• opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
• prowizja za udzielenie kredytu,
• ubezpieczenie kredytu,
• opłaty za dodatkowe usługi (np. wizyta
domowa doradcy).
Banki mają obowiązek wydać konsumentowi formularz informacyjny, aby ten mógł
dokonać porównania oferty konkurencji. Na formularzu informacyjnym zamieszczona jest również informacja o całkowitej kwocie do zapłaty, która zawiera już kwotę kredytu i wszystkie koszty, które
konsument będzie musiał ponieść w związku z umową
o kredyt. Dodatkowo, aby rzetelnie porównać zestawione
ze sobą oferty, zasadnym jest branie pod uwagę identycznej kwoty kredytu, jak i tego samego okresu spłaty
zadłużenia. Wpływ poszczególnych parametrów kredytu
na jego całkowity koszt pokazuje poniższa tabela.
Zespół Polityki Handlowej i Marketingu Banku Spółdzielczego
w Białej Rawskiej

Bank Spółdzielczy Bank A
w Białej Rawskiej
Kwota pożyczki

Bank B

Bank C

15 600 zł

Okres kredytowania

60 miesięcy

Oprocentowanie
Prowizja

5,90%
3,5%

4,40%
9,90%

Ubezpieczenie/mies.
RRSO

8,48%

21,68 zł
12,12%

10,35%

44,94 zł
12,59%

20 582,44 zł

19 836,08 zł

20 790,22 zł

Całkowita kwota do 18 766,98 zł
zapłaty

5,00%
12,30%

8,99%
6,99%
-
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OFERTA

Po środki unijne z Bankiem!
Każdy kto prowadzi gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą wie, że
aby nie zostać w tyle za konkurencją
i pozostać na rynku, należy ciągle iść do
przodu i się rozwijać. W ostatnim czasie
pojawił się szereg programów unijnych,
z których mamy możliwość pozyskania
środków na rozwój gospodarstw rolnych bądź na
przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w przedsiębiorstwach.
Niestety, inwestowanie w rozwój własnej działalności bardzo
często wiąże się dużymi nakładami, na które to nie zawsze
mamy wystarczający kapitał. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, który ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rodzimych przedsiębiorców i producentów rolnych, przygotował
kredyt inwestycyjny „Dobra inwestycja”, który dedykowany jest
dla tych, którzy chcą realizować swoje plany przy współudziale
środków z Unii Europejskiej. Szczegóły kredytu na str. 16.
Zespół Polityki Handlowej i Marketingu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Centrala

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38		

tel. 46 813 14 30

Oddziały
96
05
05
05
96
05
05
96
26
96
96
96
05
97

– 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38		
– 620 Błędów, ul. Długa 5
		
– 840 Brwinów, ul. Leśna 7A
		
– 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6C		
– 111 Kowiesy, Kowiesy 7
– 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28		
– 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19 		
– 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1		
– 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20
– 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9A
– 232 Regnów, Regnów 95
– 206 Sadkowice , Sadkowice 14		
– 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5
– 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1

Filie

05 – 870 Błonie, ul. 3-go Maja 5/U4		
96 – 214 Cielądz, Cielądz 58			
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 26
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1H 		
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14A
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 28
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 16
97 – 225 Ujazd, ul. Plac Wolności 12
		
96 – 321 Żabia Wola, ul. Główna 1
05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 19 lok. 3
02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/U1

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

46
48
22
48
46
22
48
46
48
46
46
46
22
44

fax 46 813 14 31

813
668
729
376
834
724
663
857
674
814
813
815
727
724

14 40,
07 95,
69 27,
11 86,
95 19,
69 75,
56 23,
28 00,
18 64,
48 90,
16 64,
66 18,
94 20,
63 09,

tel. 22 721 02 57,
tel. 46 815 20 30,
tel. 22 720 65 81,
tel. 22 759 28 15,
tel. 46 814 69 04,
tel. 44 725 70 35,
tel. 44 723 30 58,
tel. 44 724 04 74,
tel. 46 854 15 02,
tel. 22 734 10 15,
tel. 22 623 84 21,

fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax

46
48
22
48
46
22
48
46
48
46
46
46
22
44

e-mail: bank@bsbr.pl
www.bsbr.pl

813 14 31
668 00 17
729 58 45
376 11 87
831 70 82
724 74 42
663 56 37
857 22 31
674 12 57
814 48 00
813 16 26
815 66 24
727 94 26
724 63 11

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h

fax 22 721 02 59
fax 46 815 20 90
fax. 22 720 65 09
fax 22 729 19 62
fax 46 815 15 41
fax 44 725 70 37
fax 44 723 30 60
fax 44 724 05 54
fax 46 855 28 53
fax. 22 734 24 16
fax 22 623 84 59

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24 h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h

Punkt Obsługi Bankowej

05 – 555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17, budynek Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4				
Stacja BP, Wymysłów k/Mszczonowa
							
Bankomaty Banku w sieci Planet Cash

bankomat 24h
bankomat 24h
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Chcesz realizować inwestycje
współfiansowane środkami z UE
... i potrzebujesz dodatkowych
środków na finansowanie inwestycji?
Możesz to zrobić z kredytem inwestycyjnym

 na działalność gospodarczą i rolniczą
 na cele objęte dotacją z UE i inne cele realizowane w ramach
projektu inwestycyjnego
 okres kredytowania do 15 lat
 korzystne oprocentowanie WIBOR 3M + marża 3 pp.
 wkład własny od 5%
 karencja w spłacie kapitału do 2 lat
 terminy spłaty kredytu ustalane indywidualnie z Kredytobiorcą.
Zapraszamy do placówek

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
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www.bsbr.pl

