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Po Zebraniu
Przedstawicieli

banków zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Wzrost poziomu sumy bilansowej spowodowany
był przede wszystkim przyrostem zdeponowanych
środków gospodarstw domowych.
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Dla bezpieczeństwa powierzonych bankowi depozytów, zasadnicze znaczenie mają kapitały, inaczej mówiąc
– fundusze własne banku. Ich poziom określa także
zdolność banku do prowadzenia akcji kredytowej. Na
koniec minionego roku osiągnęły one w BS w Białej
Rawskiej wartość 105 747 tys. zł i były większe od
zgromadzonych w 2016 roku o 9,6 proc., a w okresie
pięciolecia wzrosły o 32 proc.

81 741

89 654

96 419
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Fundusze własne (w tys. zł)

68 306

W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy,
którego tempo charakteryzuje się dobrym poziomem
PKB – w 2017 r. był realnie wyższy o 4,6 proc.
w porównaniu do 2016 r., bezrobocie utrzymywało
się na poziomie 6,6 proc. i było najniższe od 25 lat.
Średnioroczna inflacja wyniosła 2 proc. wobec deflacji
0,6 proc. w 2016 r., co oznacza, że ceny towarów
i usług konsumpcyjnych były wyższe niż rok wcześniej.
Ważne dla funkcjonowania Banku były też decyzje Rady
Polityki Pieniężnej NBP, która nie zmieniła stóp procentowych. Najważniejsza z punktu widzenia Banku stopa redyskontowa przez cały rok wynosiła 1,75 proc.,
a stopa referencyjna 1,5 proc. Stopy procentowe są na
najniższym poziomie w historii. Mimo to ubiegły rok
można zapisać jako kolejny, w którym Bank odnotował
wzrost wskaźników branych pod uwagę przy ocenie
instytucji finansowych.
Te informacje, oprócz sprawozdania Zarządu, Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania biegłego rewidenta, stały się podstawą obrad tegorocznego Zebrania
Przedstawicieli.
Punktem wyjścia do zatwierdzenia przez Zebranie
kierunków działalności Banku na rok 2018 jest przyjęta
wcześniej strategia rozwoju. Jest ona wyznacznikiem
wszystkich działań podejmowanych przez Bank w najbliższych latach, skorygowana o warunki otoczenia, w jakich przychodzi mu prowadzić działalność.
Podstawowy wskaźnik, suma bilansowa, odpowiadająca wielkości aktywów Banku, wyniosła w ubiegłym roku
1 410 898 tys. zł, przewyższając jej wartość z 2016 r.
o 7,08 proc. W całym minionym pięcioleciu jej wzrost
wyniósł 45 proc. Ta wielkość pozycjonuje Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej na drugim miejscu wśród
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Ocenie minionego roku poświęcone było doroczne
Zebranie Przedstawicieli, najwyższego organu Banku, obradujące 26 czerwca. Dla działalności instytucji finansowych ważne są też warunki makroekonomiczne oraz kondycja ekonomiczna środowisk,
w których realizują swoje cele statutowe.
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Wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego uległa
też akcja kredytowa Banku. Jej wartość nominalna wyniosła w ubiegłym roku 736 171 tys. zł i była większa
od roku go poprzedzającego o 10,54 proc., a w minionym pięcioleciu wzrosła o ponad 18 proc. Warto
przy tym podkreślić, że rok 2017 charakteryzował się
spadkiem aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw
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Depozyty, będące głównym strumieniem zasilającym
akcję kredytową Banku, osiągnęły w minionym roku
poziom 1 274 129 tys. zł i były większe od tych z roku 2016 o blisko 7,8 proc., a w minionym pięcioleciu wzrosły o 43 proc. Najwięcej depozytów powierzyli Bankowi klienci indywidualni – 1 159 704 tys. zł,
co oznacza wzrost w stosunku do roku 2016 o 9 proc.
Spadł natomiast poziom depozytów instytucji samorządowych i niefinansowych podmiotów gospodarczych, co odpowiada ogólnokrajowym tendencjom
w tym zakresie. Wzrost depozytów powierzonych
Bankowi przez klientów przeczy opiniom o spadku zaufania społecznego do banków, mimo iż te, z uwagi na
politykę Rady Polityki Pieniężnej, polegającą na utrzymaniu niskich stóp procentowych, nie gwarantują depozytariuszom wysokich dochodów odsetkowych.
Wzrost poziomu zobowiązań Banku jest z jednej strony
wynikiem dobrej pracy jego władz, a z drugiej skutkiem odpowiedzialnych decyzji delegatów na corocznych Zebraniach Przedstawicieli, którzy decydowali,

by większość wypracowanego zysku przeznaczać na
zwiększanie funduszy własnych Banku.
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i samorządów, a co za tym idzie – mniejszym zainteresowaniem kredytami. Bank prowadzi otwartą politykę
kredytową, a z analizy struktury podmiotowej kredytobiorców i depozytariuszy wynika, że stał się bankiem
uniwersalnym.
W portfelu kredytowym w ubiegłym roku największą
sumę należności stanowiły zobowiązania przedsiębiorców, na drugim miejscu uplasowali się rolnicy indywidualni. Na trzecim znalazły się osoby indywidualne i w tej
grupie (oprócz samorządów) nastąpił największy procentowy przyrost kredytów. Wzrost akcji kredytowej
Banku, w tym roku i następnych latach zależeć będzie
przede wszystkim od rozwoju inwestycji i polityki gospodarczej rządu.
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Łączny współczynnik kapitałowy na koniec roku wyniósł
14,26 proc. i znajduje się na bezpiecznym poziomie
bowiem minimalny wskaźnik określony Ustawą Prawo
bankowe to 8 proc., natomiast zalecany przez Komisję
Nadzoru Finansowego – 13,25 proc.
Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017. Udzieliło
absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.
Dokonało pozytywnej oceny kwalifikacji członków
Rady Nadzorczej za 2017 r. Powołało Radę Nadzorczą
na kadencję 2018-2022 w dotychczasowym składzie.
Uczestnicy Zebrania zatwierdzili podział nadwyżki
bilansowej za rok 2017, przeznaczając go w zdecydowanej większości na fundusz zasobowy. Podjęli też
uchwałę o przystąpieniu Banku do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych w Poznaniu oraz do Spółki informatycznej IT BPS.
Miniony rok to także czas, w którym prowadzono
w Banku wiele działań zmierzających do dalszego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Bank, tak jak w latach
ubiegłych, wspierał działalność lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych. Był też sponsorem wielu lokalnych wydarzeń.
Rok 2018 stawia przed Bankiem Spółdzielczym w Białej
Rawskiej nowe wyzwania. Tak jak w latach poprzednich
głównym celem będzie sprostanie potrzebom finansowym i oszczędnościowym klientów oraz umacnianie
pozycji na rynku finansowym.
Andrzej Malanowski
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Refleksje
po Zebraniu Przedstawicieli
Rozmowa z Witoldem Morawskim, prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.
Panie Prezesie, Zebranie Przedstawicieli
pozytywnie oceniło działanie Banku w minionym roku. Czym oprócz wyników
może się pochwalić Zarząd Banku?
Przede wszystkim utrzymaniem i, powiedziałbym, zwiększaniem osiągniętej w ubiegłym roku pozycji rynkowej. Przyczyniła się
do tego wyważona i zgodna z oczekiwaniem rynku oferta Banku. Dla poprawy skuteczności i komfortu obsługi Bank prowadzi
modernizacje placówek. Do nowej siedziby
przenieśliśmy Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie placówka ta zlokalizowana jest w centrum miasta, w dużym
lokalu z dostępem do przestronnego parkingu. W ubiegłym roku został opracowany
i uzgodniony projekt rozbudowy Oddziału
w Nowym Mieście n/Pilicą. Mamy w planie kilka innych inwestycji, ale o nich będziemy mówić w trakcie ich trwania albo już po zakończeniu. W roku 2017 nastąpił dalszy rozwój infrastruktury informatycznej poprzez jej unowocześnianie i rozbudowę w zakresie niezbędnym do bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania całości systemu
informatycznego. Na wydatki inwestycyjne w 2017 roku Bank przeznaczył blisko 1,7 mln zł.
Dla członków Banku ważna jest informacja o jego wynikach.
Nie tylko dla jego udziałowców, którym w sierpniu zostanie wypłacona dywidenda za 2017 rok, lecz także i dla
depozytariuszy. Dlatego publikujemy nasze wyniki, w streszczeniu dostępne są na stronie internetowej i w tym
numerze naszej gazety. Powiem tylko, że po zapłaceniu należnych podatków Bank osiągnął zysk netto na poziomie
ponad 7,2 mln złotych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania działalności bankowej, a także ostrą konkurencję na
rynku usług finansowych, jest to moim zdaniem wynik bardzo dobry. W roku 2016 wyniósł on 6,3 mln złotych.
Zwiększyła się znacznie w ubiegłym roku suma bilansowa Banku. Praktycznie cały zysk został przekazany na
zwiększenie kapitału zasobowego, co zwiększa bezpieczeństwo i zdolności kredytowe.
Jesteśmy stabilną instytucją zaufania publicznego, która realizuje swoje funkcje niezależnie od stanu gospodarki
i jej koniunktury.
Zebranie Przedstawicieli wyraziło między innymi aprobatę na przystąpienie Banku do Systemu Ochrony
Zrzeszenia BPS.
System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzą 293 banki spółdzielcze i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jako bank
zrzeszający. Banki, które są uczestnikami Systemu, gwarantują sobie wzajemnie wsparcie i pomoc w mogących
kiedyś wystąpić sytuacjach kryzysowych u któregoś z uczestników. Tworząc ów system, polegający na wsparciu
płynności, banki ponoszą koszty jego utrzymania. Stąd konieczność asygnowania tej decyzji przez Zebranie Przed-
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WYRÓŻNIENIE

stawicieli. Jasnym jest, że jeżeli banki wnoszą środki na jego funkcjonowanie, to chcą mieć pewność, iż żaden
z członków SOZ nie przekroczy granicy ryzyka, które uznałyby za nieakceptowalne. Tak więc System Ochrony
Zrzeszenia ma zapewnić bankom poczucie bezpieczeństwa.
Ponadto przystąpienie naszego Banku do Związku Rewizyjnego w Poznaniu ma zapewnić wsparcie merytoryczne
dla służb księgowych, a przystąpienie do spółki informatycznej IT BPS ma na celu wsparcie i rozwój systemów
informatycznych wspólnie z innymi bankami. Wszystko to stanowi jasny sygnał dla aktualnych i przyszłych klientów,
że Bank na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo w zarządzaniu.
W mediach coraz więcej spotów namawia do płatności bezgotówkowych.
Taki jest ogólny trend. W tym zakresie Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej od kilku lat również wykazuje się aktywnością. Oprócz innych produktów oferujemy klientom terminale płatnicze Planet Pay. Wychodząc naprzeciw
potrzebom klientów w kwietniu nasz Bank wprowadził do oferty promocyjny produkt Darmowy Duet, łącząc
ofertę na terminal płatniczy z rachunkiem bieżącym oraz przystąpił do Programu Polska Bezgotówkowa oferując
terminale płatnicze na preferencyjnych warunkach, to jest przez 1 rok bez żadnych kosztów dla klienta.
Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Malanowski

Kolejne wyróżnienie
dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej
Patrząc wstecz, na ostatnich kilka lat jego działalności, można stwierdzić, że Bank regularnie zostaje laureatem różnych
nagród i wyróżnień. Tym razem nasz Bank oceniła „Gazeta Bankowa”. W trakcie uroczystej gali w dniu 20 czerwca
br. na ręce pani wiceprezes Wioletty Sekreckiej została przekazana nagroda za zajęcie drugiego miejsca w najstarszym
konkursie „Gazety Bankowej” – „Najlepszy Bank 2018”. Tegoroczna edycja była już 26. z kolei – wybrano zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych, jak i spółdzielczych, dzieląc każdą grupę jeszcze na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału była wysokość kapitałów własnych). Miejsce na podium
w tak prestiżowym rankingu bez wątpienia świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Banku i wysokim poziomie jego
zarządzania.
Red.
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Kartą czy gotówką?
Czyli dlaczego płatności bezgotówkowe
są coraz popularniejsze.
Jeszcze kilka lat temu widok terminala płatniczego w punktach handlowo-usługowych nie był taki oczywisty.
Co prawda w dużych galeriach handlowych praktycznie każdy punkt sprzedaży posiadał przy kasie POS, ale
w mniejszych sklepikach czy w małych miejscowościach bezsprzecznie królowały płatności gotówkowe. Wystarczyło jednak tylko kilka lat, by Polacy przekonali się do płatności kartami płatniczymi. Pokrywa się to z ogólnoeuropejskim trendem odchodzenia od płatności gotówkowych. Warto się jednak zastanowić, co spowodowało
stopniowe odchodzenie klientów od używania gotówki przy kasie:
Wygoda
W trakcie robienia zakupów nie musimy nosić ze sobą pliku banknotów. Płatność kartą jest również wygodniejsza,
gdyż płacimy środkami które mamy na koncie a nie w portfelu. Dodatkowo, nie dotyczy nas również problem
z wydawaniem reszty.
Bezpieczeństwo
Zgubienie przez nas portfela z kartą płatniczą nie musi automatycznie oznaczać utraty środków, które zgromadziliśmy na rachunku. Bezzwłoczne wykonanie telefonu w celu zastrzeżenia karty może sprawić, że skradziona karta
w rękach złodzieja stanie się bezużyteczna. Dodatkowo mamy możliwość ustanowienia na naszej karcie limitów
dziennych, które definiują maksymalne kwoty transakcji bezgotówkowych czy wypłat z bankomatów.
Szybsza obsługa
Płacąc kartą możemy mieć pewność, że obsługa przy kasie przebiegnie znacznie szybciej niż tradycyjna płatność gotówką.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej przygotował
specjalną ofertę promocyjną „Darmowy duet” dla
przedsiębiorców, którzy nie posiadali terminala
POS. W ramach wspomnianej oferty klient, który
spełnia warunki, dzięki którym może skorzystać
z Programu Polska Bezgotówkowa, może otrzymać bezpłatnie do 3 terminali płatniczych Planet
Pay na okres 12 miesięcy, a dodatkowo terminal
połączony jest z rachunkiem bieżącym prowadzonym w Banku, za prowadzenie którego przez
6 miesięcy klient zwolniony jest z opłaty. Oferta
promocyjna obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty!
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NASZA OFERTA

Kredyt gotówkowy
„Na marzenia” na stałe
w ofercie Banku
Kredyt gotówkowy „Na marzenia” został wprowadzony do oferty Banku 1 lipca 2017 roku. Pierwotnie miał
pozostać w ofercie tylko przez rok. Jednakże nowy
kredyt gotówkowy od początku cieszył się tak dużym
zainteresowaniem, że Bank zdecydował się umieścić go
na stałe w ofercie.

• 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 01.08.2018 r. wynosi
11,23%, dla całkowitej kwoty kredytu limitu kredytowego 20.000,00 zł,
okresu kredytowania 36 miesięcy i oprocentowania według zmiennej
stopy procentowej dla transakcji bezgotówkowych w wysokości 10,00%.
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 - najwyższa 164,38 zł, a najniższa 8,47 zł. Całkowity
koszt kredytu wynosi 1.866,99 zł w tym odsetki - 1.746,99 zł, opłata za
obsługę karty (pobierana od 2 roku użytkowania karty) - 120,00 zł przy
założeniu, że w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych
i gotówkowych zrealizowanych kartą wynosi mniej niż 20.000 zł.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi 21.866,99 zł.

Najważniejsze cechy tego kredytu gotówkowego to:
• oprocentowanie zmienne 6,00% w skali roku
(RRSO 7,13% dla reprezentatywnego przykładu),
• maksymalna kwota kredyt do 100.000 PLN,
• do 15.000 PLN bez zgody współmałżonka,
• okres kredytowania do 120 miesięcy,
• bez dodatkowych warunków – nie musisz otwierać rachunku ani kupować ubezpieczenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego „Na marzenia” wynosi 7,13%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 37 300 zł, całkowita kwota do zapłaty 51 180 zł, oprocentowanie zmienne 6,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 13 880,00 zł
(w tym: prowizja 1 492,00 zł, odsetki 12 388,00 zł), umowa zawarta
na okres 120 miesięcy. Kredyt spłacany w 120 miesięcznych ratach
kapitałowo-odsetkowych w tym: 119 równych rat kapitałowo-odsetkowych w kwocie 414,11 zł oraz ostatnia wyrównująca rata kapitałowoodsetkowa w kwocie 408,91 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2018 r. na reprezentatywnym
przykładzie.
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Dodatkowe zabezpieczenie
transakcji bezgotówkowych!
Każdego roku w Polsce przybywa płatności bezgotówkowych. Na wzrost popularności tego typu operacji wpływ ma
wiele czynników takich jak wygoda czy bezpieczeństwo. W przypadku realizowania płatności zbliżeniowych do kwoty 50 zł,
autoryzacja kodem PIN nie jest konieczna. Niestety, tego typu sytuacja powodowała, iż w przypadku kradzieży bądź
zagubienia karty osoba nieupoważniona mogła wykonać wiele takich transakcji nie znając naszego kodu PIN, wystarczyło
tylko że kwota zakupów nie przekroczyła kwoty 50 zł. Aby zapobiec takiej sytuacji, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia transakcji zbliżeniowych, tzw. limitu kumulatywnego.
Limit kumulatywny wynosi 200 PLN – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji zbliżeniowych bez wprowadzenia kodu PIN, bez względu na rozpiętość czasową, w której
zostały dokonane.
Wprowadzenie ww. limitu polega na ograniczeniu wykonywania transakcji zbliżeniowych bez wprowadzania kodu PIN
– poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszego uwierzytelnienia kodem PIN.
Po wykonaniu przez klienta transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy
200 PLN zliczanych przez system, klient otrzyma odmowę wykonania transakcji – wówczas należy dokonać transakcji
w formie tradycyjnej (włożyć kartę do terminala i wprowadzić kod PIN), wtedy transakcja zostanie wykonana (oczywiście
jeżeli karta jest aktywna, środki dostępne, a kod PIN poprawny). Każda zrealizowana transakcja z użyciem kodu PIN spowoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 PLN bez kodu PIN od nowa.
Red.

• oprocentowanie zmienne w skali roku średni
WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym +
stała marża 2,50% (RRSO 4,74% dla reprezentatywnego przykładu)
• okres kredytowania do 25 lat
• prosty sposób rozliczania kredytu
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego „Własne cztery kąty” oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 4,74%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 168.000 zł, okres obowiązywania umowy 25 lat, zmienne oprocentowanie kredytu 4,23 % w stosunku rocznym wyliczonej jako suma
stopy referencyjnej ( WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym - 1,73 % w II kwartale 2017 r. ) i stałej marży Banku w wysokości 2,50 %, całkowity koszt kredytu 114.076,85 zł, w tym: odsetki – 104.467,85 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu tj. 420 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 2.520 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia
i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – 5.450 zł w całym okresie kredytowania
(dla nieruchomości o wartości 250.000 zł mającej stanowić zabezpieczenie kredytu), opłata miesięczna za prowadzenie rachunku ROR Aktywny – 4 zł.
Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych,
w tym: 299 rat w wysokości 908,24 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości 904,09 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi
272.467,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest
hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie
kredytu, w całym okresie kredytowania.
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GOSPODARKA

Banki spółdzielcze są potrzebne polskim przedsiębiorcom!
Czy kapitał ma narodowość? Co to jest patriotyzm gospodarczy i czym on się przejawia? Tego typu pytania
coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej.
Warto jednak spojrzeć na to zagadnienie przez pryzmat banków spółdzielczych. Ich obecność na lokalnym rynku bankowym bez wątpienia można powiązać
z patriotyzmem gospodarczym. To te banki ze 100%
polskim kapitałem bardzo często są tymi, które podejmują ryzyko wspierając na starcie polskich przedsiębiorców. Dzięki swojemu lokalnemu zasięgowi, banki
spółdzielcze są dużo bardziej otwarte na lokalne inicjatywy biznesowe. Nie bez znaczenia jest również wieloletnia
i owocna współpraca pomiędzy sektorem bankowości spółdzielczej a samorządami.
Patrząc na Europę Zachodnią można zauważyć, że sektor bankowości spółdzielczej jest tam dużo bardziej
rozwinięty niż w Polsce. Z pośród wszystkich krajów UE, największe znaczenie sektor bankowości spółdzielczej ma we Francji oraz w Niemczech. Mocna pozycja banków spółdzielczych pokrywa się w tych krajach
z silnie zakorzenionym patriotyzmem gospodarczym. Niemcy oraz Francja od wielu lat wspierają ten sektor bankowości. Tam również, tak jak w Polsce, sektor rolny jest wspierany przez banki spółdzielcze.
Banki spółdzielcze, w tym i nasz Bank, są również tymi instytucjami, które aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności wspierając lokalne inicjatywy kulturalne i wydarzenia. Banki spółdzielcze także aktywnie uczestniczą w edukacji ekonomicznej najmłodszych. Pracownicy banków wielokrotnie prowadzili lekcje
o tematyce ekonomicznej w szkołach. Banki spółdzielcze również wspierają działające w szkołach SKO, nagradzając najbardziej zaangażowanych uczniów.
Banki spółdzielcze bez wątpienia pełnią bardzo ważną rolę w polskim sektorze bankowym. Warto o tym pamiętać
wybierając bank do współpracy.
Red.

• na działalność gospodarczą i rolniczą
• na cele objęte dotacją z UE i inne cele
realizowane w ramach projektu inwestycyjnego
• okres kredytowania do do 15 lat
• korzystne oprocentowanie WIBOR 3M +
marża 3 p.p.
• wkład własny od 5%
• karencja w spłacie kapitału do 2 lat
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INICJATYWY

Tam byliśmy, czyli
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
pośród swoich klientów
To już nasza wieloletnia i chlubna tradycja, w ramach której Bank wpiera wiele lokalnych inicjatyw i wydarzeń.
Wspieranie lokalnych przedsięwzięć wpisuje się w naszą Strategię działania. W ciągu ostatniego roku nasi pracownicy byli widoczni podczas wielu lokalnych, jak i ogólnopolskich wydarzeń. Poniżej kilka zdjęć z grona wielu
imprez, w których nasz Bank uczestniczył.

Bieg z żabką w Żabiej Woli
Konkurs gastronomiczny w Nowym Mieście nad Pilicą

Piknik rodzinny w Mszczonowie

Nowe Miasto nad Pilicą biega
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INICJATYWY

Bal Walentynkowy w Tarczynie

WOŚP w Rawie Mazowieckiej

WOŚP w Ujeździe

WOŚP w Tomaszowie Mazowieckim
WOŚP w Mogielnicy
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INICJATYWY

Festyn w Smardzewicach

Szkolenie seniorów w Żabiej Woli

Festyn w Wiadernie

Święto Flagi w Tarczynie
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Dni Ujazdu

NASZA OFERTA

KARTA KREDYTOWA
MASTERCARD CREDIT
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

• limit kredytowy od 1 000 zł do 30 000 zł,
• 0 zł obsługa karty kredytowej – jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji płatniczych bezgotówkowych
i gotówkowych obciążających rachunek karty kredytowej
wynosi co najmniej 6 000 zł. Opłata jest pobierana od 2
roku użytkowania karty kredytowej,
• nieoprocentowany kredyt do 51 dni dla płatności bezgotówkowych,
• 0 zł od transakcji bezgotówkowych,
• płatności zbliżeniowe PayPass,
• dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą kredytową
przez Internet (3D Secure),
• brak konieczności pamiętania o dacie spłaty – możliwość ustanowienia automatycznej spłaty,
• możliwość dokonania polecenia przelewu wewnętrznego,
• 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).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 01.10.2017 r. dla reprezentatywnego przykładu dla limitu w karcie kredytowej MasterCard Credit
wynosi 14,63 %, dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2.310 zł, przy następujących założeniach: okres obowiązywania Umowy
36 miesięcy, zmienna stopa procentowa nie ulegająca zmianie przez cały okres obowiązywania umowy 10,00 % w stosunku rocznym, kredyt wykorzystany jednorazowo i w całości przy użyciu karty poprzez dokonanie operacji bezgotówkowej, spłaty odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będą
dokonywane terminowo w okresach miesięcznych. Kredyt spłacany w 34 ratach kapitałowych w wysokości 3% wykorzystanego limitu kredytowego,
tj. 33 raty po 69,30 zł i 1 rata w wysokości 23,10 zł, raty odsetkowe naliczone od bieżącego zadłużenia – najwyższa 18,99 zł a najniższa 0,20 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 438,09 zł w tym: odsetki – 330,09 zł, opłata 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 2.748,09 zł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie
przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem. W przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty, której równowartość w złotych do 100 000 euro
jest gwarantowana w całości. Więcej szczegółów na www.bfg.pl
IB nr 8 (sierpień) 2018 r.
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NOWE PRAWO

Rachunek VAT
Wraz z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Banki oraz SKOK-i zostały zobowiązane do wprowadzenia do oferty produktowej nowego typu rachunku, rachunku VAT.
Wprowadzenie w Polsce mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment) zawiera się w rekomendowanych przez Komisję Europejską rozwiązaniach, których
celem jest uproszczenie poboru VAT. Wg raportu PwC
z roku 2015, luka w podatku VAT w Polsce wyniosła około 42 mld zł, co stanowi 2,50% polskiego PKB, stąd równie istotną przyczyną zastosowania takiego mechanizmu
jest przeciwdziałanie oszustwom podatkowym poprzez:
• zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu
VAT,
• zapobieganie unikania płacenia VAT, co ma zapewnić
większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie
równych zasad konkurencji,
• zapobieganie oszustwom VAT.
Istota mechanizmu podzielonej płatności (split payment) polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży brutto jest płacona przez nabywcę na rachunek
bieżący dostawcy, natomiast wartość podatku jest przeksięgowywana z rachunku bieżącego na rachunek VAT. Posiadacz
rachunku VAT ma jednak ograniczone możliwości korzystania ze środków które są na nim zdeponowane. Posiadacz
takiego rachunku nie ma możliwości dokonywania wpłat na taki rachunek, jak i wypłat. Nie ma możliwości również
realizowania przelewów bezpośrednio z tego rachunku. Każdorazowo, przy realizacji przelewu metodą podzielonej
płatności, kwota stanowiąca podatek VAT pobierana jest z rachunku VAT, natomiast sam przelew realizowany jest
z rachunku rozliczeniowego.
Wykonywanie przelewów w mechanizmie podzielonej płatności nie jest obowiązkowe i zależy to tylko od nadawcy
tego przelewu, czy przelew będzie „tradycyjny” czy w ramach podzielonej płatności. Ustawodawca jednak przygotował
kilka zachęt które mają skłonić przedsiębiorców do korzystania z tego typu zleceń. Jedną z nich jest przyspieszony zwrot
podatku VAT. Uczestnik mechanizmu podzielonej płatności nie podlega również odpowiedzialności solidarnej.
Warto zwrócić również uwagę na to, że Polska nie jest jedynym krajem, w którym zastosowano taki mechanizm. Podobne rozwiązania już mają zastosowanie w takich państwach jak Włochy, Czechy, Turcja czy Azerbejdżan.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej do dnia 30 czerwca br otworzył rachunki VAT dla rachunków rozliczeniowych
w walucie PLN prowadzonych w Banku. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza
Bank prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych.
Każdy posiadacz rachunku w korespondencji pocztowej w miesiącu czerwcu bieżącego roku został poinformowany
o numerze jego rachunku VAT.
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INFORMACJE

Jak złożyć wniosek
Rodzina 500+ i „Dobry Start”
bez wychodzenia z domu?

Po doskonale znanym programie rządowym Rodzina 500+, od tego roku został wprowadzony kolejny program „Dobry Start”, którego celem jest dodatkowe wsparcie najmłodszych. Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to przysługuje raz w roku
na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Tak jak w przypadku wniosków dla programu Rodzina 500+, tak i tutaj Bank umożliwił składanie wniosków za pośrednictwem bankowości internetowej. Dzięki temu bez wychodzenia z domu i bez stania w kolejkach każdy użytkownik
w zaciszu domowym może wypełnić i przesłać właściwe wnioski.

Oferujemy szybkie i wygodne przekazy pieniężne Western Union!
Jesteś daleko od domu i nagle brakło Ci pieniędzy! To nie jest problem. Bliscy lub znajomi mogą przesłać pieniądze w kilkanaście minut za pomocą Western Union.
Przekazy pieniężne Western Union są dostępne w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej.
Western Union to Firma ze 160-letnią tradycją, która jest światowym liderem na rynku szybkich przekazów
pieniężnych. Korzystając z tej usługi w placówkach Banku zyskujesz:
• możliwość przekazywania pieniędzy do ponad 530 tys. placówek,
• w ciągu kilkunastu minut od przyjęcia zlecenia środki dostępne są w jednym z dowolnie wybranych 200
krajów świata,
• łatwość korzystania z przekazów Western Union i bezpieczeństwo transakcji, ani nadawca ani odbiorca
przekazu pieniężnego nie muszą posiadać konta w banku, wystarczy przedłożyć dokument tożsamości,
wpłacić pieniądze i otrzymać numer kontrolny przekazu, który podaje się telefonicznie odbiorcy. Z tym numerem odbiorca, po przedłożeniu dokumentu tożsamości, odbiera przekaz we wskazanym przez nadawcę
banku.

Przekazy Western Union dostępne są w następujących placówkach Banku: Białej Rawskiej, Błędowie, Brwinowie, Cielądzu, Grodzisku Mazowieckim, Grójcu, Milanówku, Mogielnicy, Mszczonowie, Nadarzynie, Nowym
Mieście nad Pilicą, Podkowie Leśnej, Rawie Mazowieckiej, Regnowie, Tarczynie, Tomaszowie Mazowieckim,
Ujeździe, Warszawie i Żabiej Woli.

IB nr 8 (sierpień) 2018 r.
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INICJATYWY

Edukujemy młodzież
z BAKCYLEM
Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego
współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.
W 2014 roku BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach tego programu pracownicy banków dzielą się z młodzieżą praktyczną wiedzą z dziedziny
finansów i umiejętności wykorzystania usług finansowych. Wśród instytucji finansowych, które biorą aktywny udział
w tej inicjatywie, jest także Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. Nasi pracownicy w ramach wolontariatu przeprowadzili
już takie lekcje w szkołach w Sadkowicach, Nowym Mieście nad Pilicą, Błędowie, Starej Wsi oraz Rawie Mazowieckiej.
Warto wspomnieć, że zajęcia każdorazowo wiązały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Od początku projektu, tj. od 2013 roku, w ramach projektu BAKCYL w kraju odbyło się ponad 3,6 tys. lekcji dla blisko 86 tys.
uczestników w ponad 1400 klasach z 627 szkół. Zapotrzebowanie na takie lekcje mogą zgłaszać szkoły lub samorządy,
kontaktując się z Centralą Banku lub najbliższymi Placówkami bankowymi.
Red.

Powyżej:
Wolontariusze Banku
Po lewej lekcje:
w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście
nad Pilicą
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OSTRZEŻENIE

Bezpieczne
finanse seniora,
czyli na co uważać aby
nie paść ofiarą oszustwa
Przejście na emeryturę dla wielu osób to czas upragnionego odpoczynku i spokoju. Wielu spośród obecnych
emerytów w trakcie swojego aktywnego życia zawodowego zdołało odłożyć również pewne oszczędności,
które w przyszłości mogą zostać przeznaczone na spełnienie swoich marzeń, planów czy wsparcie dla rodziny.
Niestety, coraz częściej docierają do nas informacje, że osoby starsze padają ofiarą oszustw w wyniku których bardzo
często tracą oszczędności swojego życia. Przestępcy najczęściej posługują się dwiema metodami: „na wnuczka” oraz
„na policjanta”. Poniżej krótka charakterystyka obu metod przestępstwa:
Metoda „na wnuczka”
Metoda ta charakteryzuje się tym, że przestępca, kontaktując się z potencjalną ofiarą:
• podaje się za bliższego lub dalszego krewnego,
• dzwoni do ofiary mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem itp.,
• tak prowadzi rozmowę aby przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje.
Przestępca pod pozorem jakieś okazji lub nagłego nieszczęścia zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową.
Pada prośba o przygotowanie gotówki, którą wysłana przez przestępcę osoba ma odebrać w mieszkaniu czy w oddziale
banku. Przestępca, który podaje się za członka rodziny, w większości przypadków wysyła „zaufaną osobę” mówiąc, że
niestety nie może osobiście przyjechać po pieniądze.
Metoda „na policjanta”
W przypadku tej metody scenariusz przestępstwa wygląda następująco:
• przestępca podając się za funkcjonariusza prowadzącego śledztwo dzwoni do potencjalnej ofiary,
• prosi o pilną pomoc, najczęściej związaną z przekazaniem określonej kwoty pieniędzy, by udała się prowokacja
wymierzona w rzekomego przestępcę.
W obu tych przypadkach należy pamiętać, że oszustami mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety. Niestety, bez
względu na metodę ofiara – wierząc że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie lub przy prowadzeniu działań operacyjnych policji – zostaje okradziona. Warto o tym pamiętać, gdyż z roku na rok liczba tego typu przestępstw systematycznie rośnie. Wg danych MSWiA w 2006 roku policja odnotowała 439 przestępstw, natomiast w roku 2015 już 2429.
Red.

• 0 zł prowadzenie
rachunku płatniczego
• 0 zł wpłaty i wypłaty
gotówkowe
• 0 zł korzystanie z usługi
bankowości elektronicznej
• 0 zł wydanie i wznowienie
karty debetowej
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NOWE PRAWO

RODO – co to
oznacza?
Termin RODO jest skrótem nazwy ogólnoeuropejskiego aktu prawnego dotyczącego ochrony danych
osobowych.
Jego pełna nazwa brzmi:
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.
Akt ten obowiązuje wprost w każdym kraju Unii Europejskiej.
Dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej ochrona danych osobowych jest procesem znanym i realizowanym
od 1997 r., kiedy to powstała pierwsza ustawa o ochronie danych osobowych.
Ochrona danych klientów jest dla Banku sprawą priorytetową, dlatego stosowane są tu odpowiednie środki ich
ochrony. Środki mają formy organizacyjne czyli regulacje wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa danych i informacji oraz techniczne w postaci odpowiednich urządzeń i systemów teleinformatycznych.
Czemu RODO służy?
Rozporządzenie reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi osób fizycznych przetwarzanymi przez podmioty (administratorów), którym dane te są potrzebne do realizacji swoich działań, np. Bank przetwarza dane osobowe
swoich klientów w celu realizacji umów kredytowych, rachunku bankowego czy świadczenia usług finansowych, itp.
RODO obejmuje ochroną osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą na swoje nazwisko i rolników indywidualnych.
Administratorem danych osobowych swoich Klientów, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska.
Od 25 maja 2018 r. w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych, od którego można uzyskać informacje
dotyczące operacji, które są wykonywane na danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na
adres iod@bsbr.pl lub poprzez wysłanie korespondencji na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana
Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska.
Prawa osób, których dane dotyczą (podmiotów danych):
• prawo do dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania ich sprostowania,
• prawo sprzeciwu,
• prawo usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym),
• prawo ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo przeniesienia danych.
Realizując obowiązek informacyjny, Bank w maju bieżącego roku wysyłał do swoich Klientów informację o przetwarzaniu ich danych osobowych. Ponadto informacja ta dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bsbr.pl
oraz we wszystkich placówkach.
Red.
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BEZPIECZEŃSTWO

Straciłeś dokumenty – zastrzeż je w Banku
Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia
się cudzym lub podrobionym dokumentem! Dowiedz
się, jak uniknąć przykrych konsekwencji związanych
z utratą dokumentów. Rad udziela Związek Banków
Polskich – administrator Systemu DZ – jedynej ogólnokrajowej, powszechnie dostępnej i działającej w trybie on-line bazy danych o zastrzeżonych dokumentach
tożsamości w Polsce.
1. Natychmiast udaj się do dowolnej placówki swojego
banku.
2. Na miejscu zastrzeż dokument w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (najważniejsze są: dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa,
książeczka marynarska, karta pobytu, dowód rejestracyjny).
3. Jeżeli nie posiadasz rachunku bankowego, powinieneś odebrać ze swojego Urzędu Gminy zaświadczenie o utracie dokumentu. Z nim powinieneś udać się
do dowolnego banku przyjmującego zastrzeżenia nie
tylko od swoich klientów (aktualna lista znajduje się na
stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl)
i tam zastrzec swój dokument. W tej sytuacji bank
może potrzebować od Ciebie także innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, dlatego powinieneś mieć
go przy sobie.

Centrala

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU

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

Oddziały

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4. Pamiętaj, że wystarczy dokonać zastrzeżenia w jednym
oddziale, aby dane automatycznie przekazano do każdego
banku, firmy i instytucji korzystającej z Systemu DZ.
5. Dane o zastrzeżonym dokumencie trafią do banków,
ale będą dostępne także dla innych podmiotów takich
jak operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska,
pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, notariusze, firmy ochroniarskie, hotele, wypożyczalnie i agencje pośrednictwa sprzedaży pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
6. Następnie powiadom o zaginięciu Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży lub innego przestępstwa).
7. Nie zapomnij zawiadomić najbliższego organu gminy
lub placówki konsularnej aby wyrobić nowy dokument.
Pamiętaj: mimo, że otrzymasz nowy dokument, nie odzyskasz już skradzionej tożsamości! Należy go zastrzec,
gdyż w przeciwnym wypadku złodzieje mogą wykorzystać Twój dokument m.in. do:
1. wyłudzenia pożyczki,
2. wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu
kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
3. kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych
przedmiotów,
4. zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów,
zwrotu podatków.
Red.

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
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. Grójecka 6 	
200 Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska 10/14

Filie

96 – 214 Cielądz, Cielądz 58
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 26
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1
05 – 830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 19 lok. 3
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1H
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14A
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Akacjowa 1
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 16
97 – 225 Ujazd, ul. Plac Wolności 12
02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/U1
96 – 321 Żabia Wola, ul. Główna 1

tel. 46 813 14 30
tel. 46 813 14 40,
tel. 48 668 07 95,
tel. 22 729 69 27,
tel. 48 376 11 86,
tel. 46 834 95 19,
tel. 22 724 69 75,
tel. 48 663 56 23,
tel. 48 674 18 64,
tel. 46 814 48 90,
tel. 46 813 16 64,
tel. 46 815 66 18,
tel. 22 727 94 20,
tel. 44 714 18 07,

tel. 46
tel. 22
tel. 46
tel. 22
tel. 22
tel. 46
tel. 46
tel. 44
tel. 44
tel. 22
tel. 46

815 20 30,
720 65 89,
857 28 00,
734 10 15,
759 28 15,
814 69 04,
724 63 08,
723 30 58,
724 04 74,
623 84 21,
854 15 02,

fax 46 813 14 31
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
		

813 14 31
668 00 17
729 58 45
376 11 87
831 70 82
724 74 42
663 56 37
674 12 57
814 48 00
813 16 26
815 66 24
727 94 26
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fax 46 815 20 90
fax 22 720 65 09
fax 46 857 22 31
fax 22 734 24 16
fax 22 729 19 62
fax 46 815 15 41
fax 46 724 63 11
fax 44 723 30 60
fax 44 724 05 54
fax 22 623 84 59
fax 46 855 28 53
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Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4			
Błonie, ul. 3-go Maja 5/U4			

Bankomaty Banku w sieci Planet Cash
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www.bsbr.pl
e-mail: bank@bsbr.pl
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