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CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Grupa BPS

Nowa Filia
w Grodzisku Mazowieckim
Najmłodsza, bo uruchomiona w czerwcu tego
roku placówka Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej, to Filia w Grodzisku Mazowieckim.

Wnętrze Filii zapewnia klientom wygodę w trakcie przeprowadzania
operacji finansowych

z przeznaczeniem na inwestycje. Bardzo aktywni są tutejsi przedsiębiorcy i osoby prowadzące
działalność gospodarczą. Nasz Bank jest w stanie sprostać potrzebom finansowym szybko zmieniających oblicze lokalnych gospodarek, samorządów i mieszkańców. Z powodzeniem prowadzi działalność handlową w niedalekich przecież
Brwinowie, Milanówku, Mszczonowie. Mogę zapewnić, że każdy odwiedzający naszą Filię spotka
się z życzliwym przyjęciem, uzyska poradę i wyjaśnienia.

To już 21 placówka BS w Białej Rawskiej,
dokończenie na str.2
największego w województwie łódzkim, a prowadzącego działalność handlową w województwach łódzkim i warszawskim.
Filia umiejscowiona jest w centralnym punkcie Grodziska na popularnym deptaku, przy ulicy 11-go
Listopada 7b.
czyli kompleksowe zarządzanie finansami Twojej firmy!
Estetycznie zaprojektowane wnętrze (znak firmowy wszystkich plaWe wrześniu oferta produktowa Banku
cówek Banku) i wygląd zewnętrzny
poszerzyła się o trzy PAKIETY dla firm:
zdecydowanie wyróżnia Filię na tle
innych banków usytuowanych przy
deptaku. Grodzisk to bardzo dynamicznie rozwĳające się miasto
które są przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm.
– mówi Maria Karczmarczyk,
dyrektor Oddziału w Milanówku
Każdy z pakietów umożliwia korzystanie
i nadzorująca pracę Filii. – Miaz produktów i usług dostosowanych
sto i gmina mają ponad 40 tys.
mieszkańców, dużo tutejszych grundo indywidualnych potrzeb klientów po atrakcyjnej cenie.
tów jest aktualnie odralnianych

Już w ofercie!!

PAKIETY DL A FIRM,

ZŁOT Y, SREBRNY i PL AT YNOWY,

Szczegółowo o pakietach na str. 5-6

dokończenie ze str.1 Nowa Filia w Grodzisku Mazowieckim

Do dyspozycji klientów przeznaczony jest całodobowo dostępny bankomat,
znajduje się tu kasa walutowa. Dostępne są wszystkie propozycje znajdujące
się w ofercie Banku i dogodne warunki obsługi.
Klienci Banku w Grodzisku Mazowieckim mogą także liczyć na stosowanie
w Filii jednego z głównych walorów bankowości spółdzielczej, czyli
prostych i jasnych procedur. O krótkim czasie oczekiwania na decyzje
kredytowe przekonali się już pierwsi klienci, którzy założyli tu rachunki
firmowe oraz rachunki ROR.
Sprawną obsługę klientów zapewnia fachowa kadra Filii, m.in.
red.

Sprawdzić się w tych trudnych czasach
Rozmowa z Mieczysławem Pytą,
przewodniczącym Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Drugi rok obecnej kadencji Rady przyniósł jej nowe wyzwania?
Nie traktowałbym obowiązków Rady w kategorii
wyzwań, a raczej zobowiązań. Żyjemy w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu, nadzór bankowy –
pomny doświadczeń ostatniego kryzysu – wprowadza
nowe regulacje i choć banki spółdzielcze w najbardziej
uczciwy sposób zachowały się wówczas wobec klientów, to muszą swoją działalność dostosować do nowych regulacji. Zajmuje to oczywiście mnóstwo czasu,
który Zarząd Banku mógłby poświęcić ważnym sprawom dla Banku. Stawia także przed radami nadzorczymi kolejne zadania. Rada Nadzorcza, działający
społecznie organ Banku, ustawowo sprawuje nadzór
nad jego pracą, obejmując podstawowe obszary
Banku: sytuację ekonomiczno-finansową, działalność
kredytową, oszczędnościowo-rozliczeniową oraz ryzyka towarzyszące jego działalności. Jak zatem widać,
zakres obowiązków stojących przed Radą jest bardzo szeroki i wszyscy jej członkowie mają tego świadomość.
To duża odpowiedzialność, zważywszy, że Rada sprawuje nadzór nad działalnością jednego
z największych banków spółdzielczych w kraju.
Waga tej odpowiedzialności, zapisanej w ustawie
Prawo bankowe i uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, nie wynika tylko z samych ustaleń zawartych w tych
dokumentach, ale i z odpowiedzialności, jaką Bank
oraz jego władze mają w stosunku do członków, depozytariuszy i kredytobiorców. Ta odpowiedzialność to
jedno, a warunki, w jakich przychodzi naszemu Ban-
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kowi w dzisiejszych czasach prowadzić działalność
handlową – to drugie. W czasie ostatnich trzech lat
spowolnienia gospodarczego przeszliśmy przez ten
niestabilny czas i wszyscy wiemy, że odbywało się to
w sposób godny uznania. To zasługa Zarządu Banku
i kadry. Czerwcowe Zebranie Przedstawicieli wysoko
oceniło pracę Zarządu za ubiegły rok i na wniosek
Rady wszystkim jego członkom udzieliło stuprocentowego absolutorium. Zysk, jaki osiągnął Bank za ubiegły rok, należy uznać za satysfakcjonujący, co potwierdzili uczestnicy Zebrania Przedstawicieli.
Czy działanie Rady sprowadza się tylko do działań
nadzorczych?
Byłoby to spłyceniem jej funkcji. Tak pracować może zewnętrzna kontrola, a nie Rada wybrana z pośród
członków spółdzielni. Nie może ona tylko i wyłącznie
kierować się przepisami prawa, gdyż ma także obowiązek dbania o dobro spółdzielni, a w naszym przypadku – Banku i jej członków. Współczesny bank
spółdzielczy to z jednej strony instytucja finansowa,
kierująca się określonymi zasadami zawartymi w ustawach i decyzjach regulatorów, ale jednocześnie instytucja finansowa prowadząca szereg skomplikowanych
operacji i działań. Sensem prawidłowego funkcjonowania Rady jest takie jej działanie, które nie będzie
paraliżować pracy Banku. Jako organ Banku ma prawo i wręcz obowiązek angażować się we wszystkie
zapisane dla niej zagadnienia, ale ma też ustawowy
i moralny obowiązek współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących strategii i rozwoju Banku i taką
zasadą nasza Rada kieruje się w swej pracy.
W jakim kierunku zmierza rozwój Banku?
Dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej istotnym jest, by
Bank pozostał nadal instytucją przyjazną dla klientów
i umacniał wypracowaną przez lata pozycję w regionie.
Dziękuję za rozmowę
Andrzej Malanowski
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Oddział w Grójcu
w nowym miejscu!
W czasie sześciu lat działania w Grójcu, Bank
Spółdzielczy w Białej Rawskiej wyrobił sobie
dobrą markę.
W styczniu 2005 roku powstał
Oddział Banku, a w październiku
2009 – podległa mu Filia. Obie placówki zatrudniają łącznie 13 osób
i obsługują wielu mieszkańców miasta i jego okolic.
29 sierpnia tego roku Oddział
Banku przeniósł się do własnego
budynku, odległego od poprzedniej
lokalizacji o około 200 metrów. Od
pewnego czasu wszyscy klienci byli informowani przez pracowników
o nadchodzącej zmianie, wręczano im też wizytówki z nowym adresem i numerami telefonów – dlatego też już pierwszego dnia pracy
w nowych pomieszczeniach pracownicy Oddziału mieli „ręce pełne roboty”. Nowe pomieszczenia są bar-

dziej funkcjonalne i poprawiają komfort pobytu klientów w Oddziale.
Mimo wielu obowiązków, dyrektor
placówki, Adam Balcerowicz, znalazł chwilę, na krótką rozmowę.
Doświadczenie zawodowe poszerza od 15 lat. Fachu bankowca nabywał pracując stale w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej i zaczynając „od podszewki”: od rachunków, poprzez między innymi kredyty i windykacje. Oddziałem w Grójcu kieruje od chwili jego powstania.
Większość naszych klientów stanowią osoby fizyczne. Drugą co do
wielkości grupę tworzą rolnicy i sadownicy z okolicznych miejscowości, trzecią – lokalni przedsiębiorcy. Od pewnego czasu daje się

Pracownicy Oddziału w Grójcu. Po lewej – Adam Balcerowicz - dyrektor

Nowa siedziba Oddziału przy ul. Piłsudskiego 6c

zauważyć na naszym terenie coraz wyraźniejsze tendencje do tworzenia grup producenckich. W branży sadowniczej nasz Bank ma ogromne doświadczenie, nic więc dziwnego,
że stają się one naszymi klientami
– charakteryzuje pracę Oddziału dyrektor Balcerowicz. Pytany o spowolnienie
gospodarcze i jego wpływ na lokalną
gospodarkę, odpowiada, że klienci
Banku Spółdzielczego nie mają kłopotów finansowych, natomiast stają
się ostrożniejsi, większy nacisk kładąc
na oszczędzanie, niż inwestycje.
Mimo to placówka w Grójcu ma
charakter bardziej „kredytowy”, niż
„depozytowy”, co świadczy o tym, że
zarówno lokalna przedsiębiorczość,
rolnictwo, jak i osoby fizyczne nie
cofają się przed rozwijaniem swoich
możliwości. Oddział jest również partnerem finansowym Starostwa Powiatowego w Grójcu, a kiedy Urząd Miasta ogłosi przetarg na obsługę finansową, na pewno weźmie w nim
udział również i Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej.
Profesjonalna, świetnie wyszkolona i bardzo uprzejma kadra,
a także zgrabny budynek i eleganckie wnętrze Oddziału najlepiej
świadczą o tym, że placówka
w Grójcu ma przed sobą jeszcze
wiele możliwości.
Natalia Malanowska
Zdjęcia: Jakub Wronko
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„Centrum” blisko Ciebie

A

pteka na rogu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Alei Niepodległości istnieje już od 100
lat. Od dwudziestu lat prowadzona jest przez
rodzinę pana Andrzeja Tuszyńskiego – najpierw
jego samego, obecnie przez córkę i zięcia, którzy
kontynuują wieloletnie rodzinne tradycje.
Według słów pana Tuszyńskiego, apteka, aby się
utrzymać, potrzebuje około 3 000 osób mieszkających w jej otoczeniu.
Grójec liczy około 16 tys.
mieszkańców, aptek zaś znajduje się w nim trzynaście,
niekiedy umiejscowionych
bardzo blisko siebie, zatem
konkurencja na tym rynku
jest w mieście ogromna.
Prowadzenie apteki jest ciężką pracą, wymaga też nieustannego rozbudowywania
wiedzy zdobytej w trakcie

Andrzej Tuszyński chwali współpracę z Bankiem
Spółdzielczym w Białej Rawskiej
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trudnych studiów, a także
posiadania zmysłu handlowca. Przydaje się też wręcz
komputerowa pamięć, gdyż
ceny leków zależą w części od refundacji przez
państwo, a części cen nie
można zmieniać. Często
krótkotrwałe promocje lub
groszowe różnice w opłatach decydują o wyborze
apteki przez klientów. Dzięki dobremu położeniu, już niemal historycznemu, a także
fachowej obsłudze i dobremu zaopatrzeniu, rodzinna
firma może pracować, a nawet rozwijać działalność.
Dlatego też pieczę nad nią
przejęli państwo Katarzyna i Wojciech Nowińscy,
a pan Tuszyński wspiera ich wiedzą oraz doświadczeniem, tworząc z córką
i zięciem spółkę „Centrum”.
Na jednym z nowo wybudowanych osiedli w Grójcu
swoje podwoje niedawno
otworzyła druga apteka należąca do rodziny pana Tuszyńskiego – Jest to miejsce rozwojowe, oby tylko
mieszkańcy osiedla chęt-

Skorzystaj z wyjątkowej
promocji do 31 grudnia 2011 r.
oprocentowanie zmienne 7,20%* w skali roku
okres kredytowania do 25 lat
minimalny udział własny 5%
prosty sposób rozliczenia kredytu
Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 7,72%*, dla kredytu 100 000 zł
na 25 lat zabezpieczonego hipoteką, zmiennej stopy procentowej 7,2%* w skali
roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego
w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu oraz prowizji w wysokości 1,5 %
od kwoty udzielonego kredytu.
* oprocentowanie na dzień 01.07.2011 r.

Szczegółowe informacje w placówkach
naszego Banku i na stronie www.bsbr.pl
nie korzystali z naszej oferty – mówi pan Tuszyński.
Od budowy tego właśnie
lokalu zaczęła się współpraca pana Tuszyńskiego z grójeckim Oddziałem Banku Spółdzielczego
w Białej Rawskiej. – Bank
jest bardzo blisko, zatrudnia przemiłą obsługę, a decyzje w nim podejmowane
są szybko i bez piętrzenia
formalności – podkreśla
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pan Tuszyński. – Konto
prywatne również przeniosłem do Banku Spółdzielczego, korzystam, zwłaszcza
w pracy, z bankowości internetowej. Jestem naprawdę zadowolony z naszej
współpracy.
Nowo otwarty Oddział
Banku i Aptekę „Centrum”
dzieli niecałe 100 metrów.
N. M. M.
Fot. J. W.
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Pakiet SREBRNY:

Pakiety dla firm


1 rachunek bieżący w PLN;

2 rachunki pomocnicze w PLN;

lokaty terminowe w PLN;

usługa SMS Banking;

usługa telefoniczna informacja na hasło;

karty płatnicze Visa Business Debetowa;

dopuszczalny debet w rachunku bieżącym;

kredyt w rachunku bieżącym;

bankowość internetowa – Internet Banking dla firm lub Internet Banking dla osób fizycznych lub Home Banking;

karty kredytowe Visa Credit (dla osób fizycznych będącymi właścicielami lub osobami umocowanymi do reprezentowania firmy).
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, Home Banking;
 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 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;
 niskie opłaty za wypłaty z bankomatów w kraju kartą Visa Business Debetowa;
 dajemy dowolną 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.

dla małych, średnich i dużych firm

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 lub Home Banking;
 kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN;
 karty kredytowe Visa Credit (dla osób fizycznych będącymi właścicielami lub osobami umocowanymi do reprezentowania firmy).
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 i 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, Home Banking;
 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 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;
 niskie opłaty za wypłaty z bankomatów w kraju kartą Visa Business Debetowa;
 dajemy dowolną 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 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 lub Home Banking;
 kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN;
 karty kredytowe Visa Credit (dla osób fizycznych będącymi właścicielami lub osobami umocowanymi do reprezentowania).
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, Home Banking;
 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 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%;
 niskie opłaty za wypłaty z bankomatów w kraju kartą Visa Business Debetowa;
 dajemy dowolną 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.
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)

Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę

Zapraszamy do naszych placówek!

BEZPIECZNY BIZNES
Z BANKIEM I INFO VERITI

INFOVERITI

Wiarygodność kontrahentów można łatwo zbadać
Już chyba każdy przedsiębiorca w Polsce słyszał
o raportach finansowych
i badaniu wiarygodności
kontrahentów. Wiedza o sytuacji finansowej naszego
stałego, czy też nowego
partnera biznesowego nie
oznacza od razu podejrzeń i kompletnego braku
zaufania, oznacza tylko, że
chcemy być bezpieczni.
Wiarygodność w biznesie
to coś więcej niż prywatna
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znajomość, dobre wrażenie czy inne emocjonalne
czynniki. Dlatego wzrasta
zapotrzebowanie na rzetelną informację gospodarczą.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, będąc partnerem wspierającym lokalnych przedsiębiorców i dbającym o ich stabilność finansową,wychodząc naprzeciw ich potrzebom, za pośrednictwem własnej strony
internetowej www.bsbr.pl

już we wrześniu br. umożliwił korzystanie z raportów
gospodarczych bazy Info
Veriti.

Dlaczego Info Veriti?
Info Veriti Polska Sp. z o.o.
jest największym dostawcą informacji gospodarczej
w Polsce. Udziałowcem Info
Veriti Polska Sp. z o.o. jest
Info Veriti Capital Investments Ltd. z Londynu. Info

SPÓŁDZIELCZY INFORMATOR BANKOWY

Veriti posiada dostęp do informacji o ponad 500 mln
firm z całego świata poprzez własne oddziały lub
za pośrednictwem swoich
partnerów
Info Veriti jako jedyna firma w Polsce posiada całą, aktualną bazę obejmującą 3,6 mln firm, w tym:
300 000 firm (wszystkie firmy w KRS) w 100%
aktualnych i gotowych do
udostępnienia

W
d

z

800 000 osób wraz z numerem PESEL
130 000 sprawozdań
finansowych
4 000 zmian dziennie
Bazę danych na bieżąco aktualizuje 350 korespondentów.
Kontrolę nad tym sprawuje zespół 50 specjalistów. Każdego dnia wprowadzanych jest ok. 4 000
zmian i nowych informacji
(nowe informacje w KRS,
nowe sprawozdania finansowe, nowe informacje prasowe, itd.).
Dostęp do bazy można
również uzyskać on-line,

na stronie www.infoveriti.pl
lub za pomocą nowoczesnych protokołów wymiany informacji.

Oferta Info Veriti
dla naszych
klientów
Za pośrednictwem bankowej strony internetowej
www.bsbr.pl można więc
będzie uzyskać obszerną
INFORMACJĘ GOSPODARCZĄ i RAPORTY
O WIARYGODNOŚCI FIRM,
które mogą ustrzec przed nadmiernym ryzykiem w biznesie.

analizę branżową – po- graf powiązań kapitamocną np. przy podejmowaniu decyzji o współpracy z nową branżą lub
przy porównaniu wyników
firmy z wynikami konkurencji

analizę sprzedażową – przydatną w planowaniu działań sprzedażowych, badaniu zyskowności inwestycji
itp.
informacje strategiczne
– dające odpowiedzi na konkretne pytania/potrzeby przedsiębiorcy
weryfikację cv zatrudnianych managerów, specjalistów

łowo-osobowych
Raporty o wiarygodności firm mogą mieć formę pakietu lub pojedynczego raportu.
Informacje i raporty dostępne są w przystępnych
cenach wg cennika Info
Veriti.
Dla przykładu cena raportu podstawowego to tylko 7,90 zł netto, zaś raportu pełnego – 14,99 zł netto.

Warto pytać!
Zapraszamy do korzystania z informacji już od wrześniu br.!

POZIOMO
F21 Zamkowy pokój
A1 Warszawa, Londyn, Paryż, Rzym…
I1 Martwica mięśnia sercowego PIONOWO
1A W nim dżem
A3 Chodzić z pługiem
10A W desce
F3 Historyczna lub literacka
14A Iwan, jeden z carów
K4 Jej nigdy nie wypada
1C Tłuszcz do potraw
A5 Obok cyrkla i linĳki
10C Z papierosem w ustach
D7 Osiem ramion, zero nóg
18C Pieniądze wojaka
F9 Błyskotka w uchu
5E Do smarowania się
A10 Jadalny asparagus
16E Wazowa lub deserowa
H11 Na niebie od pożaru
1F Pisemne zlecenia wypłaty
A12 Stare miasto nad Prosną
I13 Najważniejszy na klawiaturze 9F Brzydkie, gdy małe
5G Końcowa część dzieła
komputera
G20 W drugą stronę, niż od
C14 Maszynka do czytania
14H Często mylona z sarkazmem
A15 …, dwa, trzy
1I Mówi, że nie wolno
J15 Zieleń w mieście
7I Otwierany w banku
D16 Problem
20I W parze z nią
K17 Marzenie nocą
4K Na grypę
A18 Z widelcem
13K Odmienny stan świadomości
G18 Między cztery, a sześć
17L Dla niej grał Beethoven
C19 Drapieżny waleń
1Ł Niezbędna w piaskownicy
K19 Kod do karty
10Ł Partner Muchomorka
A21 Gdy nic się nie dzieje

(A1, Ł3, B18, C20, L4, I5, D12, Ł14, D1, I9, F12, Ł2, E7, D3)
(G10, B18, Ł13, B5)

...........................................................................
(hasło)
...........................................................................
...........................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................
(adres)
...........................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29-08-1997 r. Dz. U. Nr 133, poz 883).

.......................
(podpis)

Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku lub nadsyłać na załączonych kuponach na adres: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, u. Jana
Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska do 30 listopada br. Wśród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki z Nr 15 naszego czasopisma upominki od
Banku otrzymują: Wiesława Płożyczka – Jeżewice, Agnieszka Wojciechowska – Piaseczno, Iwona Piotrowska – Tomaszów Mazowiecki, Małgorzata
Czech – Lubania, Emilia Skowrońska – Nowe Miasto n. Pilicą, Renata Wiśniewska – Chrząszczew, Helena Kot – Rawa Mazowiecka, Halina KsiążekBiałous – Milanówek, Leszek Bobrowski – Wólka Kurdybanowska i Marlena Połeć – Gołyń. Serdecznie gratulujemy!
Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4 m 32, 03 – 536 Warszawa, tel. 0606 743 777 lub 0510 838 965, e-mail: biomal@wp.pl Druk: Alterna

BANK POLSKI
100% kapitału pochodzenia polskiego
Centrala
96 – 230 Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 38
sekretariat - tel. 46 813 14 30
fax 46 813 14 31
http://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 7 A
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6C
96 – 111 Kowiesy
05 – 822 Milanówek, ul. Kościuszki 28
05 – 640 Mogielnica, ul. Mostowa 19
96 – 320 Mszczonów, ul. Dworcowa 1
26 – 420 Nowe Miasto n. Pilicą, ul. Warszawska 20
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Jerozolimska 14
96 – 200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 9a
96 – 232 Regnów
96 – 206 Sadkowice
05 – 555 Tarczyn, ul. Komornicka 5,
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Akacjowa 1

tel. 46 813 14 45, tel./fax 46 813 14 31
tel. 48 668 00 07, tel./fax 48 668 00 17
tel. 22 729 69 27, tel./fax 22 729 58 45
tel. 48 376 11 86, tel./fax 48 376 11 87
tel. 46 834 95 19, tel./fax 46 831 70 82
tel. 22 724 69 75, tel./fax 22 755 87 85
tel. 48 663 56 23 fax 48 663 56 37
tel./fax 46 857 22 31
tel. 48 674 18 64, tel./fax 48 674 12 57
tel. 46 814 69 04, tel./fax 46 815 15 41
tel. 46 814 48 90, tel./fax 46 814 48 90
tel. 46 813 16 64, tel./fax 46 813 16 26
tel. 46 815 66 14 fax 46 815 66 24
tel. 22 727 94 20, fax 22 727 94 26
tel. 44 724 63 09, fax 44 724 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
bankomat 24h

tel. 46 815 20 30,
tel. 22 720 65 89
tel. 48 664 23 89
tel. 22 759 28 15
tel. 46 814 60 55
tel. 44 725 70 35

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

Filie
96 – 214 Cielądz
05-825 Grodzisk Mazowiecki. ul. 11-go Listopada 7b,
05 – 600 Grójec, ul. Piłsudskiego 78
05 – 807 Podkowa Leśna, ul. Słowicza 1 H,
96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10j
97 – 200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 28
Centrum Handlowe Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 4
Hotel Ossa Congress&SPA Ossa 1
Otrębusy, peron WKD
Kanie, ul. Szkolna 4a

fax 46 815 20 90
fax 22 720 65 09
fax 48 664 20 17
fax 22 759 28 17
fax 46 814 60 68
fax 44 725 70 37

bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat 24h
bankomat

