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Bank i gmina Rawa Mazowiecka
dbają o środowisko
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej na terenie miasta
Rawa Mazowiecka ma trzy placówki – ponieważ są one
bardzo dogodnie rozmieszczone, wielu mieszkańców
gminy Rawa Mazowiecka, leżącej dookoła miasta, również
korzysta z ich usług.
– Bank w Białej Rawskiej, jako jedyny na terenie miasta oraz gminy Rawa
Mazowiecka, wszedł w program oferowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – jest instytucją finansową, która umożliwia wzięcie kredytu z dotacją na usuwanie azbestu z budynków w naszej gminie. Mieszkańcy mają blisko – i otrzymują bardzo dobrą ofertę – mówi wójt gminy Rawa Mazowiecka, Krzysztof Starczewski.
– Wykonaliśmy inwentaryzację budowli zawierających azbest zlokalizowanych na terenie naszej gminy – z budynków mieszkalnych azbest znika szybko, ale na gospodarczych jest go dość sporo. Dzięki działaniom Banku Spółdzielczego i WFOSiGW, mieszkańcy naszej

Gmina Rawa Mazowiecka widziana z lotu ptaka
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gminy będą mogli skorzystać z pomocy
finansowej na usuwanie azbestu znajdującego się na dachach ich budynków.
Bank udziela także kredytów konsumpcyjnych na dobrych warunkach, więc
można skorzystać z jego oferty przy pokrywaniu dachu bezpiecznymi materiałami po zdjęciu i usunięciu azbestu.
Mieszkańcy naszej gminy są także zainteresowani montażem urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej – tak zwanych kolektorów słonecznych. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej również proponuje udział w takim programie, dofinansowanym przez WFOŚiGW w Łodzi. Są
to ułatwione procedury, gdyż Bank bierze na siebie ciężar przyjmowania wnios-

Wójt gminy Rawa Mazowiecka
– Krzysztof Starczewski

ków, rozliczania inwestycji, sprawdzenia
wykonania. To ogromne ułatwienie dla
beneficjentów tych programów i niezwykle cenna pomoc.
Powyższe propozycje ofertowe przedstawione zostały na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy. – Mimo że
odbywało się w godzinach popołudniowych, cieszyło się zainteresowaniem
mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka.
Informacje „poszły w teren” i myślę,
że do wielu osób dotarły – podkreśla
wójt Krzysztof Starczewski. – Dbamy
o środowisko w naszej gminie, bo ono
stanowczo wpływa na jakość życia. Podjęliśmy między innymi akcję usuwania
azbestu już zdjętego z budynków – aby
nie leżał na posesjach ani nie trafił w miejsca do tego nieodpowiednie – przeznaczyliśmy na ten cel odpowiednią kwotę
w budżecie oraz złożyliśmy wniosek do
WFOŚiGW w Łodzi. Mamy siłownie wiatrowe i biogazownię, na terenie gminy
zlokalizowana jest także Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Mając na uwadze powyższe, jesteśmy zainteresowani programami mogącymi jeszcze lepiej wpływać
na jakość środowiska naturalnego, zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców – obniżającymi emisję gazów cieplarnianych, zwiększającymi wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii Zmierzamy
w kierunku poprawy jakości środowiska
i cieszymy się, że możemy w tej kwestii
współpracować z Bankiem Spółdzielczym
w Białej Rawskiej.
cd na str. 4

NASZA OFERTA

Dla kogo?
Dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby
zawierające azbest.

Warunki kredytowania
•Kredytowanie do 100% wartości przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane)
•Okres spłaty do 10 lat.
•Karencja w spłacie kapitału nawet do 12 miesięcy.
•Dotacja do 99% kosztów kwalifikowanych zadań obejmujących między innymi: demontaż, przygotowanie do
transportu, załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.
•Koszty niekwalifikowane: koszty wykonania nowego pokrycia dachowego, koszty związane z demontażem starej
konstrukcji dachu.
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PROGRAMY PRIORYTETOWE

ciąg dalszy ze strony 2

30 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Rawa Mazowiecka,
którego głównym tematem była akcja zdejmowania pokryć azbestowych na terenie gminy.
W spotkaniu uczestniczył wójt Rawy Mazowieckiej, Krzysztof Starczewski.
Pracownik Banku, Piotr Szymanowski, przedstawił mieszkańcom warunki,
na podstawie których mogą uzyskać
dotację w wysokości aż do 99% kosztów kwalifikowanych poniesionych na
zadania związane z usuwanie wyrobów azbestowych w ramach Programu priorytetowego dotyczącego przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla
osób fizycznych – dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na realizację zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Mieszkańcy gminy otrzymali od Banku foldery informacyjne o kredytach
wraz z dotacją WFOŚiGW oraz wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu i dotacji z WFOŚiGW.
Dotacja, zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
przeznaczona jest na spłatę kredytu –
a więc pozyskanie przez mieszkańców
bezzwrotnej dotacji jest możliwe tylko

dzięki zaciągnięciu kredytu w Banku na
ten cel.
Ponadto na spotkaniu zostały przedstawione pozostałe cztery programy
priorytetowe z WFOŚiGW w Łodzi,
w których Bank uczestniczy i do których stworzył specjalną ofertę kredytową dla mieszkańców woj. Łódzkiego:
1) Program priorytetowy dotyczący
przedsięwzięć w zakresie ochrony
powietrza dla osób fizycznych- dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii.
2) Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.
3) Program priorytetowy dotyczący
przedsięwzięć w zakresie ochrony

wód dla osób fizycznych – dotacje
na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na
wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
4) Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych – dotacje na częściowe
spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych.
Programy te pozwolą mieszkańcom
gminy Rawa Mazowiecka na poprawę
infrastruktury oraz wzmocnienie ochrony środowiska. Warto wspomnieć, że
kredyty oferowane przez Bank umożliwiają sfinansowanie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, czyli także tej
części, która nie jest objęta dotacją.
Wysłuchała
Natalia M. Malanowska

Bank w czołówce najlepszych banków
spółdzielczych w kraju
Ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – edycja 2014. Banki oceniano
w dwóch kategoriach głównych:
I. „Największe banki”,
II. „Najefektywniejsze banki”.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej po raz kolejny znalazł się w czołówce największych i najefektywniejszych banków spółdzielczych:
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•na 3 miejscu w kategorii „Najefektywniejsze banki” o sumie bilansowej powyżej 400 mln zł.
•na 5 miejscu w kategorii „Największe
banki”.
Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych
banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza
ich strukturami. Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie dwa lata (2012 i 2013) – na ich podstawie
wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych.

NASZA OFERTA

• na cykliczne wydatki związane z działalnością

• okres kredytowania do 12 miesięcy

• swobodny dostęp do środków przyznanych w ramach kredytu

• kwota kredytu ustalana indywidualnie

• terminy spłat uzależnione od cyklu gospodarczego prowadzonej działalności

• bez prognoz finansowych na okres kredytowania

• dla posiadaczy rachunku bieżącego w Banku od minimum 3 miesięcy
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NOWA PLACÓWKA

Serdecznie i profesjonalnie
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej wychodzi
naprzeciw potrzebom swoich klientów,
otwierając nową placówkę w Tarczynie.

Dyrektor Oddziału w Tarczynie Agnieszka Olczak

Nowy budynek Urzędu Miejskiego w Tarczynie z placówką POB Banku

Tarczyn jest niewielkim miastem w województwie mazowieckim, leżącym przy
trasie nr 7. Jest też siedzibą władz gminy
miejsko-wiejskiej, zamieszkanej przez
około 12 tys. osób. To chłonny rynek
szeregu produktów i usług bankowych
co wynika z rolniczo-usługowego charakteru gminy, która coraz częściej jest
wybierana przez mieszkańców Warszawy jako miejsce ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku.
W Tarczynie obecne są zarówno
banki komercyjne, banki spółdzielcze,
jak i pozostałe instytucje finansowe.
Bardzo silną pozycję, radząc sobie z silną konkurencją, zajmuje tu Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, który posiada
w mieście dwie placówki bankowe –
Oddział w dogodnej lokalizacji blisko
centrum miasta i przy jednym z dwóch
wjazdów z trasy nr 7, oraz Punkt Obsługi Bankowej umiejscowiony w nowym budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Na terenie gminy działa wiele firm i instytucji, a także gospodarstw rolnych,
których potrzeby bankowe mogą być
w pełni zaspokojone przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. Dobrą współpracę z mieszkańcami Tarczyna połączyć trzeba z obsługą budżetu miasta
wraz z podległymi jednostkami.
Budżet Miasta i Gminy Tarczyn od
sierpnia 2011 roku znajduje się pod
pieczą tarczyńskiego Oddziału Banku
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Spółdzielczego w Białej Rawskiej. Szereg zaawansowanych rozwiązań, jak między innymi konta dedykowane, działa na
korzyść zarówno samorządu, jak i mieszkańców. W Punkcie Obsługi Bankowej
w Urzędzie pracuje jedna osoba. – Nasza nowa placówka zajmuje się głównie
obsługą petentów Urzędu, dlatego staramy się informować naszych klientów, że
mogą tam skorzystać z pełnej oferty naszego Banku – nie tylko opłacić rachunki,
ale na przykład założyć lokatę czy złożyć
wniosek kredytowy – podkreśla dyrektor
Oddziału w Tarczynie, Agnieszka Olczak.
– Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów. Nie muszą już teraz podróżować
po mieście, żeby „załatwić” swoje sprawy
finansowe – mogą to zrobić w jednej lokalizacji, razem ze sprawami urzędowymi.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
jest w mieście rozpoznawalny. Bierze
udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych, między innymi miejskich festynach. Sponsoruje nagrody w konkursach
dla młodzieży i wspiera lokalne inicjatywy.
– Należy podkreślić, że Bank, jako jeden z niewielu, umożliwia obsługę klientów w soboty w Oddziale w centrum miasta – mówi dyrektor Agnieszka Olczak.
– Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej wyróżnia się istotnie wśród innych instytucji
finansowych w mieście. Mamy szeroką ofertę, dopasowaną do potrzeb klientów. Każdy znajdzie coś dla siebie – rolnicy, pod-

mioty gospodarcze, osoby fizyczne. Nasza
znakomita kadra jest zawsze chętna do
pomocy, a każdy klient jest traktowany jak
VIP. Nasi klienci oczekują, że się nimi zaopiekujemy, udzielimy wszelkich informacji
i doradzimy w kwestiach finansowych. Do
każdego mamy podejście indywidualnie,
a naszym gościom podoba się, że nie tylko zwracamy baczną uwagę na ich oczekiwania, ale pamiętamy ich i za każdym
razem serdecznie witamy. Istotne jest to,
że nasz Bank jest atrakcyjnym partnerem finansowym nie tylko dla osób dorosłych czy starszych. Młodzi ludzie doceniają
dobrze działającą bankowość internetową.
Dyrektor Agnieszka Olczak z zadowoleniem podkreśla, że klienci są coraz
bardziej świadomi zawiłości rynku usług
finansowych i doceniają przejrzyste procedury funkcjonujące w Banku. W portfelu Oddziału przeważają kredyty dla osób
fizycznych, dużo jest też depozytów. Profil działalności placówki staje się coraz
bardziej „miejski” ze względu na zmieniający się charakter regionu.
Oddział w Tarczynie
ul. Komornicka 5, 05-555 Tarczyn
tel.: +48 (22) 727-94-20
fax: +48 (22) 727-94-26
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek – 8:00 – 17:00
sobota 7:30 – 13:30
Punkt Obsługi Bankowej w Tarczynie
Urząd Miejski w Tarczynie
ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn
(wejście od ul. Sportowej)
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek – 8:00 – 15:00
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Dobre miejsce dla ludzi przedsiębiorczych
O mieście i gminie Tarczyn opowiada burmistrz Barbara Galicz.
Tarczyn nieustannie się rozwĳa.
Mamy bardzo dobrą lokalizację: przy
krakowskiej trasie krajowej, z której są
dwa wygodne zjazdy, blisko lotniska Okęcie – musimy ten potencjał wykorzystać.
Sporo ludzi tu się osiedla, powstają nowe firmy – Tarczyn rozwĳa się prężnie.
Większość sąsiadujących z nami gmin
nastawiona jest na przemysł i usługi, a my
– rozwĳamy się mieszkaniowo i usługowo. Jest też miejsce dla małych przedsiębiorstw i usług nie obciążających środowiska naturalnego. To idealne miejsce dla inwestorów. Dlatego dbamy, by nasza gmina
rozwĳała się dynamicznie i tworzymy projekty z poszanowaniem dla ekologii, z dbałością o mieszkańców w zakresie zdrowia, sportu, komunikacji i bezpieczeństwa.
Kultywujemy wielowiekową tradycję
rolniczo-sadowniczą. Współorganizujemy
wystawy o tej tematyce, organizujemy
związane z nią imprezy plenerowe, targi,
szkolenia, konferencje. Stanowią one wyraz naszego szacunku i podziwu wobec
rolników, podziękowanie za ich ciężką pracę, za uzyskane plony oraz za serce, jakie
wkładają każdego dnia w uprawę ziemi.
Jak wyglądają najważniejsze działania
dla dobra mieszkańców gminy Tarczyn?
Nasza gmina pozyskała sporo środków europejskich, więc dzieci, począwszy od przedszkola, skorzystały z dodatkowych zajęć. Korzystamy teraz z projektu „Bieg po zdrowie”, gdzie pracujemy
z grupą osób przygotowujących się do
półmaratonu. Wielu mieszkańców gminy korzysta z form aktywnego wypoczynku: biegi, siłownia, rekreacja. Budując Dom Kultury, bibliotekę, czytelnię,
kino, Orliki, siłownię zewnętrzną, stoliki szachowe – chcieliśmy stworzyć warunki do rozwoju młodzieży. Wszystkie nowe inwestycje są pozbawione barier architektonicznych, staramy się zachęcić
również osoby niepełnosprawne do rozwĳania swoich zainteresowań.
Chcemy działać zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju i staramy się
prowadzić całość inwestycji równomier-

nie. Gmina jest w całości zwodociągowana. W tej chwili kanalizacja wychodzi poza miasto. Tam, gdzie jest rozproszona zabudowa, będziemy mocno promować program przydomowych oczyszczalni ścieków.
Cieszy nas bardzo, że Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej wspiera proekologiczne inwestycje.
Proszę powiedzieć kilka słów o nowym budynku Urzędu.
Jest on położony nieco na uboczu,
ze względu na obowiązujące przepisy.
Tarczyn jest niewielkim miasteczkiem,
które powinno się rozrastać, więc taka
odległość od rynku nie sprawia problemów – szczególnie, że w sąsiedztwie
znajduje się szkoła. W budynku Urzędu
działa biblioteka z czytelnią multimedialną, Dom Kultury z pełnowymiarową widownią, różne pracownie. Mamy również nowo otwarty Punkt Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, ułatwiający mieszkańcom dokonywanie wszelkich opłat.
Jak zapatruje się pani na spółdzielczość?
Uważam, że im więcej firm i przedsiębiorstw na terenie gminy, tym lepiej.
Ponieważ rynek tutaj jest specyficzny to
mieszkańcy potrzebują dobrego kontaktu z przedstawicielami gminy i przedsiębiorstw oraz pomocy, szczególnie podczas korzystania z usług finansowych.
Dzieje się to ostatnio wyjątkowo często
ze względu na liczne dofinansowania
unĳne. Tutaj oferta Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oraz pomoc w znalezieniu rozwiązań różnych problemów
oraz indywidualne podejście do klientów
jest bardzo ważne. Bank cieszy się dużym
zaufaniem mieszkańców – uważają, że to
jest ich bank, polski. Oddział w Tarczynie od trzech lat obsługuje budżet naszej gminy. Samorządy mają swoją specyfikę: naszych partnerów wyłaniamy w przetargu, gdzie wygrywa najlepsza oferta.
Bank jest bardzo widoczny w mieście
- na festynach, imprezach...
Zachęcamy Bank do uczestnictwa
w życiu miasta, w konkursach, imprezach,
wspieraniu akcji charytatywnych. Mieszkańcy odbierają to bardzo pozytywnie.

Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna

Spółdzielnie niestety czasem są traktowane jako przeżytek, pochodną poprzedniego ustroju.
Możliwe, że nasi mieszkańcy są lepiej
wyedukowani i dlatego uważają, że nie
wszystko z przeszłości było złe i że można z tego nadal korzystać. Świetnym przykładem jest Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej – pomimo tego, że powstają kolejne banki komercyjne, to BS wychodzi do naszych mieszkańców z atrakcyjną, nowoczesną ofertą, wręcz wyprzedza ruchy na rynku i podejmuje odpowiednie działania.
Czy wśród mieszkańców widoczne jest
zainteresowanie taką formą działania?
Myślę, że ludzie się przekonali, że
trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, a mała przedsiębiorczość musi być zakładana
na miejscu, przy współpracy z sąsiadami.
Jako gmina zabiegamy o to, by przy
naszym Domu Ludowym powstała socjalna spółdzielnia pracy. Mogłaby wytwarzać na miejscu na przykład kapustę kiszoną w beczkach, suszone jabłka, śliwki, konfitury i inne przetwory lub dania według receptur naszych babć, za którymi tęsknimy. Jest pomysł, jest miejsce,
są ludzie chętni do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. Mamy już wyremontowany Dom Ludowy, pozostał jeszcze
remont jednego budynku, żeby stworzyć
odpowiednie zaplecze socjalne. Jest też duży teren, gdzie można zaparkować, żeby coś u nas zjeść lub zakupić produkty
przygotowane na wynos… Chciałabym,
żeby udało się nam to zrobić w tym roku.
Dziękuję za rozmowę
Natalia M. Malanowska

IB nr 4 (wrzesień) 2014 r. 7

NASZA OFERTA

PAKIET SREBRNY
•1 rachunek bieżący w PLN,
•lokaty terminowe w PLN,
•usługa telefoniczna informacja na hasło,
•Dopuszczalny Debet w rachunku bieżącym,

•2 rachunki pomocnicze w PLN,
•usługa SMS Banking,
•karty płatnicze Visa Business Debetowa,
•bankowość internetowa – Internet Banking dla firm lub Internet
Banking dla osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Korzyści:
•0 zł za korzystanie z Pakietu przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku bieżącym powyżej 50 000 zł,
•0 zł za otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczych i lokat terminowych,
•0 zł za prowadzenie rachunków bieżącego, pomocniczych oraz lokat terminowych w ramach Pakietu,
•0 zł za pierwsze 10 przelewów krajowych w miesiącu poprzez system bankowości internetowej,
•0 zł za dostęp do usługi telefonicznej informacji na hasło oraz SMS Banking,
•0 zł za telefoniczne udzielanie przez Bank informacji o rachunku,
•0 zł za 10 pierwszych w miesiącu wysłanych przez Bank SMS,
•0 zł za uruchomienie usługi Internet Banking dla firm, Internet Banking dla osób fizycznych,
•0 zł za korzystanie z dostępu do bankowości internetowej poprzez usługę Internet Banking dla osób fizycznych,
•0 zł za wydanie nowej karty płatniczej Visa Business Debetowa,
•0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju kartą Visa Business Debetowa,
•0 zł opłata miesięczna za użytkowanie karty VISA – jeśli suma transakcji bezgotówkowych w terminalach POS rozliczonych
w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 199,99 zł,
•0 zł za elektroniczne wyciągi z konta.
Ponadto:
•jedna umowa obejmująca produkty najczęściej wykorzystywane przez naszych klientów,
•dowolna ilość kart płatniczych Visa Business Debetowa do rachunków rozliczeniowych,
•możliwość uzyskania odnawialnego Dopuszczalnego Debetu w rachunku bieżącym w kwocie do 30 000 zł nawet już od
dnia otwarcia Pakietu,
•spłata Dopuszczalnego Debetu w ciągu 30 dni z możliwością ponownego wykorzystania już od dnia jego uregulowania,
•atrakcyjne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

PAKIET ZŁOTY

•1 (w każdej walucie) rachunek bieżący w PLN, USD, EUR, GBP,
•3 (w każdej walucie) rachunki pomocnicze w PLN, USD, EUR, GBP,
•lokaty terminowe w PLN, USD, EUR,
•usługa SMS Banking (do rachunków rozliczeniowych w walucie PLN),
•usługa telefoniczna informacja na hasło (do rachunków rozliczeniowych w walucie PLN),
•karty płatnicze Visa Business Debetowa,
•Dopuszczalny Debet w rachunku bieżącym w walucie PLN,
•bankowość internetowa – Internet Banking dla firm lub Internet Banking dla osób fizycznych (jednoosobowa
działalność gospodarcza),
•kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN.
Korzyści:
•0 zł za korzystanie z pakietu przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku bieżącym w PLN powyżej 70 000 zł,
•0 zł za otwarcie rachunków bieżących, pomocniczych oraz lokat terminowych,
•0 zł za prowadzenie rachunków bieżących pomocniczych oraz lokat terminowych w ramach Pakietu,
•0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych w miesiącu poprzez system bankowości internetowej, pozostałe w atrakcyjnej cenie,
•0 zł za dostęp do usługi telefonicznej informacji na hasło oraz SMS Banking,
•0 zł za telefoniczne udzielanie przez Bank informacji o rachunku,
•0 zł za 20 pierwszych w miesiącu wysłanych przez Bank SMS,
•0 zł za uruchomienie usługi Internet Banking dla firm, Internet Banking dla osób fizycznych,
•0 zł za korzystanie z dostępu do bankowości internetowej poprzez usługę Internet Banking dla osób fizycznych,
•0 zł za wydanie nowej karty płatniczej Visa Business Debetowa,
•0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju kartą Visa Business Debetowa,
•0 zł opłata miesięczna za użytkowanie karty VISA – jeśli suma transakcji bezgotówkowych w terminalach POS rozliczonych
w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 199,99 zł,
•0 zł za elektroniczne wyciągi z konta.
Ponadto:
•jedna umowa obejmująca produkty najczęściej wykorzystywane przez naszych klientów,
•niskie opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Banku,
•dowolna ilość kart płatniczych Visa Business Debetowa do rachunków rozliczeniowych w PLN,
•możliwość uzyskania odnawialnego Dopuszczalnego Debetu w rachunku bieżącym w PLN w kwocie do 40 000 zł
nawet już od dnia otwarcia Pakietu,
•spłata Dopuszczalnego Debetu w ciągu 60 dni z możliwością ponownego wykorzystania już od dnia jego uregulowania,
•atrakcyjne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

PAKIET PLATYNOWY

•1 (w każdej walucie) rachunek bieżący w PLN, USD, EUR, GBP,
•4 (w każdej walucie) rachunki pomocnicze GBP,
•lokaty terminowe w PLN, USD, EUR,
•usługa SMS Banking (do rachunków rozliczeniowych w walucie PLN),
•usługa telefoniczna informacja na hasło (do rachunków rozliczeniowych w walucie PLN),
•karty płatnicze Visa Business Debetowa,
•Dopuszczalny Debet w rachunku bieżącym w walucie PLN,
•bankowość internetowa - Internet Banking dla firm lub Internet Banking dla osób fizycznych (jednoosobowa
działalność gospodarcza),
•kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN.
Korzyści:
•0 zł za korzystanie z pakietu przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku bieżącym w PLN powyżej 100 000 zł,
•0 zł za otwarcie rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych,
•0 zł za prowadzenie rachunków bieżących pomocniczych oraz lokat terminowych w ramach Pakietu,
•0 zł za pierwsze 40 przelewów krajowych w miesiącu poprzez system bankowości internetowej, pozostałe w atrakcyjnej cenie już od 0,50 zł,
•0 zł za dostęp do usługi telefonicznej informacji na hasło oraz SMS Banking,
•0 zł za telefoniczne udzielanie przez Bank informacji o rachunku,
•0 zł za 30 pierwszych w miesiącu wysłanych przez Bank SMS,
•0 zł za uruchomienie usługi Internet Banking dla firm, Internet Banking dla osób fizycznych,
•0 zł za korzystanie z dostępu do bankowości internetowej poprzez usługę Internet Banking dla osób fizycznych,
•0 zł za wydanie nowej karty płatniczej Visa Business Debetowa,
•0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju kartą Visa Business Debetowa,
•0 zł opłata miesięczna za użytkowanie karty VISA – jeśli suma transakcji bezgotówkowych w terminalach POS rozliczonych
w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 199,99 zł,
•0 zł za elektroniczne wyciągi z konta,
•0 zł za zaświadczenia o posiadaniu rachunku.
Ponadto:
•jedna umowa obejmująca produkty najczęściej wykorzystywane przez naszych klientów,
•niskie opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach Banku już od 0,1%,
•dowolna ilość kart płatniczych Visa Business Debetowa do rachunków rozliczeniowych w PLN,
•możliwość uzyskania odnawialnego Dopuszczalnego Debetu w rachunku bieżącym w PLN w kwocie do 50 000 zł
nawet już od dnia otwarcia Pakietu,
•spłata Dopuszczalnego Debetu w ciągu 90 dni z możliwością ponownego wykorzystania już od dnia jego uregulowania,
•atrakcyjne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.
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Centrala
96 – 230 Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 38
tel. 46 813 14 30
fax 46 813 14 31
www.bsbr.pl
e-mail: bank@bsbr.pl

Oddziały
96 – 230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 38
05 – 620 Błędów, ul. Długa 5
05 – 840 Brwinów, ul. Leśna 7A
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6C
96 – 111 Kowiesy, Kowiesy 7
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19

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,

fax 46 813 14 31
fax 48 668 00 17
fax 22 729 58 45
fax 48 376 11 87
fax 46 831 70 82
fax 22 724 74 42
fax 48 663 56 37

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

96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9A
96 – 232 Regnów, Regnów 95
96 – 206 Sadkowice , Sadkowice 13
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1
02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/U1

tel. 46 857 28 00,
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. 44 724 63 09,
tel. 22 623 84 21,

fax 46 857 22 31
fax 48 674 12 57
fax 46 814 48 90
fax 46 813 16 26
fax 46 815 66 24
fax 22 727 94 26
fax 44 724 63 11
fax 22 623 84 59

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

tel. 22 721 02 57,
tel. 46 815 20 30,
tel. 22 720 65 89,
tel. 22 759 28 15,
tel. 46 814 69 04,
tel. 46 814 60 55,
tel. 44 725 70 35,
tel. 44 723 30 58,

fax 22 721 02 57
fax 46 815 20 90
fax 22 720 65 09
fax 22 759 28 17
fax 46 815 15 41
fax 46 814 60 68
fax 44 725 70 37
fax 44 723 30 60

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

Filie
05 – 870 Błonie, ul. 3-go Maja 5/U4
96 – 214 Cielądz, Cielądz 58
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 11-go Listopada 7B
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1H
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14A
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10J
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 28
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 16

Punkt Obsługi Bankowej
05 – 555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17, budynek Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1

bankomat 24h
bankomat 24h
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