Szanowni Państwo,
Przekazujemy w Państwa ręce kolejne wydanie bezpłatnego Kuriera Finansowego Banku
Spółdzielczego w Limanowej. Wydawnictwo jest sposobem komunikowania się Banku z Członkami
Spółdzielni, jego Właścicielami oraz Klientami. Udostępniamy Państwu tradycyjną, papierową wersję
Kuriera, która dla wielu odbiorców jest istotna i wygodna. Natomiast dla czytelników preferujących
nowoczesne kanały komunikowania się, czasopismo – zarówno aktualne wydanie, jak i poprzednie numery,
dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku.
Warunki funkcjonowania społeczeństwa w okresie pandemii spowodowanej przez koronawirusa SARS
CoV-2, uwypukliły zjawiska, które nie były nam do tej pory znane. Z dnia na dzień wyłączono z działalności
wiele gałęzi gospodarki, zamknięto granice, urzędy i instytucje, ograniczono kontakty międzyludzkie.
W sytuacji tak wielu ograniczeń, m.in. braku możliwości organizowania imprez masowych, zebrań i spotkań
biznesowych, Kurier Finansowy jest też formą komunikacji z Państwem. W bieżącym numerze publikujemy
artykuły o najważniejszych wydarzeniach, jakie zostały odnotowane w ostatnim czasie, w zakresie
funkcjonowania Banku lub tych które mają nastąpić w najbliższej przyszłości. Znajdziecie tu Państwo
również artykuły o treści edukacyjnej, bowiem dużo uwagi poświęcamy pracy z młodzieżą szkolną zrzeszoną
w Szkolnych Kasach Oszczędności.

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Limanowej

Szanowni Państwo, rok 2020 zapisze się w historii rozwoju bankowości spółdzielczej mocnym
akcentem. Wirus, który błyskawicznie rozprzestrzenił się na wszystkich kontynentach i dotarł również do
naszego kraju, spowodował wybuch epidemii. W skali międzynarodowej zostały podjęte działania w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zachorowań. Ograniczono podróże, wdrożono kwarantanny
i wiele restrykcji, które nie są bez wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Wprowadzony na przełomie
marca i kwietnia lockdown, spowodował potrzebę zmiany organizacji pracy naszego Banku. Mimo wielu
przeszkód zapewniliśmy ciągłość działania naszych placówek i pełną obsługę naszych Klientów.
Rząd, aby niwelować skutki zatrzymania gospodarki, uruchomił programy pomocowe. W Banku
w ekspresowym tempie przystąpiliśmy, m.in. do Tarczy Finansowej, ratując tym samym płynność ﬁnansową
obsługiwanych ﬁrm. Wprowadziliśmy także możliwość skorzystania z odroczenia spłat rat kredytów,
zarówno dla osób ﬁzycznych, jak i ﬁrm. Uruchomiliśmy pracę zdalną oraz szereg kanałów komunikacji
elektronicznych pozwalających naszym Klientom na bezpieczne korzystanie z bankowości.
Nie da się ukryć, że pandemia oraz podjęte w związku z nią kroki, m.in. obniżenie stóp procentowych
przez Radę Polityki Pieniężnej, mocno odbiła się na kondycji ﬁnansowej całej gospodarki. Zaistniała sytuacja
przyczynia się do wprowadzania zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz znacznych przemian w otoczeniu
teleinformatycznym i gospodarczym. Mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem kierownictwa oraz
pracowników Banku, potraﬁmy wypracować sposób na sprawne funkcjonowanie w tej kryzysowej sytuacji,
zapewniając sprawną obsługę naszych Klientów oraz oczekiwaną rentowność prowadzonej działalności
Banku dla Udziałowców - Właścicieli.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2021 Roku, w imieniu Zarządu Banku
oraz Pracowników, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym trudnym czasie, zbliżające się
Święta przyniosą jak najwięcej optymizmu, zdrowia i wiary na pokonanie wszelkich trudności.
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AUTOLOKATA XVII EDYCJA

FINAŁ LOTERII PROMOCYJNEJ
24 czerwca 2020r.
poznaliśmy zwycięzców XVII
edycji loterii promocyjnej
AUTOLOKATA. Główna
nagroda samochód osobowy
Opel Astra traﬁł do Pana
Marcina z Limanowej.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, decyzją Izby Administracji
Skarbowej w Krakowie, losowanie
wyjątkowo odbyło się bez udziału
publiczności i transmitowane było online
w Internecie.
Spotkanie rozpoczął Marian Wójtowicz
- ceniony w regionie konferansjer, który
przywitał uczestniczących w transmisji
online, jak również Zarząd oraz pracowników Banku przeprowadzających
losowanie.
Następnie Wiceprezes Zarządu Banku
Waldemar Żurek podsumował tegoroczną Autolokatę i życzył Klientom
szczęścia w losowaniu: Oszczędzanie
może być nie tylko przyjemne, ale
przynosić wiele korzyści. Co roku przekonują się o tym laureaci naszej loterii.
Autolokata cieszy się dużą popularnością
i przeprowadzana jest z myślą o Klientach, w podziękowaniu za zaufanie
i lojalność jaką obdarzają nasz Bank.
W ciągu 13 lat, od kiedy trwa loteria,
rozdaliśmy 19 samochodów, a przeszło
800 laureatów otrzymało nagrody
o łącznej wartości powyżej 1 mln złotych.
Życzę szczęścia i wygranej. Jednocześnie
za-chęcam do udziału w kolejnej XVIII
edycji naszej loterii, w której nagrodą
główną jest samochód Peugeot 208 oraz
99 innych nagród.
Nadzór nad przebiegiem losowania
sprawowała specjalnie do tego powołana
Wewnętrzna Komisja Nadzoru, której
przewodniczył mec. Piotr Orzeł. Przybliżył

on regulamin loterii oraz wyjaśnił zasady
przeprowadzenia losowania. Przypomnijmy udział w losowaniu brały lokaty
w wysokości 1 000 zł założone w terminie
od 01.05.2019r. do 31.07.2019 r.
i utrzymane do 10.06.2020r. Każde
1 000 zł na lokacie stanowiło jeden
kupon konkursowy, który brał udział
w losowaniu.
Podczas uroczystości rozlosowano
101 nagród. Oprócz samochodu osobowego Opla Astry, którego właścicielem
został Pan Marcin Gądek z Limanowej,

można było wygrać m.in. telewizor,
smar on, I’robot, podkaszarkę, żelazko,
odkurzacz, blender czy bony na paliwo.
Wszystkim Laureatom serdecznie
gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnych edycjach loterii.
Bank Spółdzielczy w Limanowej
15 maja 2020r. zainaugurował już osiemnastą edycję loterii, której ﬁnał zaplanowano na 10 czerwca 2021r. Do wygrania
jest 100 wyjątkowych nagród w tym
samochód osobowy Peugeot 208.
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DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O KLIENTACH
W związku z pandemią koronawirusa COVID–19, Bank podjął szerokie
działania pomocowe skierowane do Klientów.
Bank Spółdzielczy w Limanowej jest bankiem z tradycjami,
stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności. W trudnych
czasach pandemii koronawirusa, nie pozostaje obojętny
i wspiera swoich Klientów. Mając świadomość, że w trudnym
położeniu znalazło się wiele lokalnych ﬁrm, jako Bank włączyliśmy
się w programy o charakterze pomocowym. Przystąpiliśmy
m.in. do Programu Tarcza Finansowa PFR, z którego nasi
Klienci otrzymali ponad 50 mln złotych doﬁnansowania.
Udzielamy wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przygotowaliśmy także propozycje rozwiązań mających na
celu odroczenie spłat rat kredytów dla klientów, zarówno
indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Mamy nadzieję,
że działania, które prowadzimy, pozwolą przedsiębiorcom
na szybszy powrót do pełnej aktywności gospodarczej
a Klientom, którzy utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, przetrwać trudny okres. Należy podkreślić, że wraz
z wdrażaniem rozwiązań pomocowych, Bank rozszerzył zdalne kanały komunikacji z Klientem, utrzymując jednocześnie pełną
obsługę w placówkach stacjonarnych, co było bardzo istotne w początkowej fazie pandemii – zaznacza Adam Dudek, Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Limanowej.

DZIAŁANIA POMOCOWE:
Zawieszenia spłat rat kredytów,
odnowienia kredytów

Funduszu Dopłat do Oprocentowania

Klientom indywidualnym umożliwiliśmy odroczenie spłat
kredytów na okres do 3 miesięcy. W odniesieniu do
przedsiębiorców zastosowaliśmy ułatwienia w obsłudze
zobowiązań kredytowych, polegające na odroczeniu rat
kredytu lub odnowieniu okresu kredytowania. Składanie
wniosków było możliwe za pośrednictwem bankowości
elektronicznej, bez konieczności wizyty w placówce
bankowej.

Udzielamy Klientom wsparcia w ramach Funduszu Dopłat
do Oprocentowania (FDO) uruchomionego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy, bez względu
na wielkość ﬁrmy, mogą skorzystać z dopłaty do odsetek
kredytu obrotowego. Dopłaty przysługują zarówno rolnikom
prowadzącym podstawową produkcję rolną, jak i mikro,
małym, średnim i dużym przedsiębiorcom.

Tarcza Finansowa PFR

Edukacja

Bank aktywnie włączył się w realizację programu Tarczy
Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju - projekcie
pomocowym w ramach Tarczy antykryzysowej, skierowanym
do polskich przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające od 1 do
249 osób mogły składać wnioski o środki z programu
w bankowości elektronicznej: eBankNet lub eCorpoNet.
Nasi Klienci od początku uruchomienia Programu, aktywnie
z niego korzystali i ponad 50 mln złotych, w ramach Tarczy,
traﬁło na konta przedsiębiorców.

Staramy się edukować swoich Klientów poprzez materiały
informacyjne, posty w mediach społecznościowych oraz
komunikaty na stronie internetowej. Zachęcamy do
ograniczania wizyt w oddziałach banku oraz korzystania
z bankowości elektronicznej i mobilnej, bankomatów i kart
płatniczych. Uczymy jak korzystać z płatności internetowych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ostrzegamy przed
wyłudzeniami i odpowiadamy na najczęściej zadawane
pytania.
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Strona internetowa „Bankuj bezpiecznie”

Zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych

Z myślą o Klientach stworzyliśmy specjalną podstronę o tym
jak działa nasz Bank w okresie epidemii. W jednym miejscu
Klienci znajdą materiały informacyjne dotyczące wsparcia
oferowanego przez Bank, programów pomocowych czy
zasad bezpiecznego korzystania z bankowości.

Klienci Banków Spółdzielczych korzystają z wprowadzonej
przez organizacje kartowe Mastercard i Visa możliwości
dokonywania transakcji zbliżeniowych przy zakupach do
wartości 100 zł bez podawania numeru PIN. Ma to na celu
ograniczenie kontaktu ﬁzycznego podczas dokonywania
płatności kartowych.

Akcja #zapłać za seniora

Dostępność placówek Banku

Seniorzy to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki
COVID-19. Wizyta w Banku powinna mieć miejsce jedynie
w sytuacjach koniecznych, gdy zdalny kontakt z Bankiem jest
niemożliwy. Dlatego też zachęcamy do włączenia się w akcję:
ZAPŁAĆ ZA SENIORA, która polega na tym, że „mobilni”
Klienci pomagają swoim rodzicom, dziadkom, sąsiadom
w podeszłym wieku - uregulować opłaty za rachunki za
pośrednictwem płatności internetowych czy też mobilnych.

Bardzo ważnym aspektem działalności naszego Banku
jest dostępność placówek bankowych i zaangażowanie
Pracowników, którzy zapewniają lokalnym mieszkańcom
dostęp do środków, rozliczeń i płatności. Obsługa ta
odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie
z rozporządzeniami władz państwa oraz zaleceniami służb
sanitarnych.

Gwarancje BGK

Akcja #zostanwdomu

Klienci Banku korzystający z gwarancji Banku Gospodarstwa
Krajowego mogą skorzystać z pakietu pomocowego dla
wybranych typów gwarancji. Bank Spółdzielczy w Limanowej
wdrożył pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia
w regulowaniu zobowiązań kredytowych przez podmioty
z sektora MŚP. Dzięki temu przedsiębiorcy w wybranych
gwarancjach mogą korzystać ze zwiększonego zakresu
gwarancji z 60 do 80% kwoty kredytu. Okres zabezpieczenia
kredytów wydłużył się z 27 do 39 miesięcy. Bank nie pobiera
także prowizji za udzielenie gwarancji. Nie jest także pobierana
prowizja od udzielonych wcześniej gwarancji, których kolejna
opłata rocznicowa przypada w okresie od 19 marca 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.

Podejmujemy wiele inicjatyw, aby dostosować nasze usługi
do obsługi zdalnej klientów, bez konieczności wizyty
w oddziale. Poprzez bankowość elektroniczną umożliwiliśmy
m.in. złożenie wniosku o kartę płatniczą, zawieszenie spłat
rat kredytów czy wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR.
Zachęcamy Klientów do włączenia się w akcje „Zrezygnuj
z papierowej korespondencji – Bądź EKO”. Klienci,
którzy wybiorą elektroniczny kanał komunikacji z Bankiem,
tj. wskażą adres mailowy, na który będą dostarczane
m.in. zmiany regulaminów, taryf opłat i prowizji, tabeli
oprocentowania – zostaną zwolnieni z opłaty za prowadzenie
rachunku przez okres 6 miesięcy! Wniosek o zmianę kanału
komunikacji z bankiem na elektroniczny można także złożyć
w bankowości elektronicznej.

Wyzwania i niepewność, które towarzyszą trwającej epidemii, wymagają
szczególnego zaangażowania ze strony Banku. Jako Bank nie jesteśmy obojętni
i włączamy się w programy o charakterze pomocowym. Przykładem jest program
dopłat, który obejmuje przedsiębiorców, dotkniętych skutkami COVID-19. Dzięki tej
pomocy mają oni możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu, poprzez uzyskanie
tańszego ﬁnansowania przeznaczonego do celów związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą – mówi Waldemar Żurek, Wiceprezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Limanowej - Warto też zauważyć, że skoordynowane działania
Banku, dostosowanie procedur, zaangażowanie pracowników, przekładają się na
dobrą współpracę z Klientami, którzy doceniają fakt dostępu do środków i wsparcia.
To wszystko potwierdza, że jako Bank zawsze byliśmy blisko ludzi. Nasze działania,
które wspierały lokalną społeczność, były zawsze widoczne a trudny czas pokazał,
że dobra i rzetelna współpraca procentuje – kontynuuje Wiceprezes.
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Razem możemy więcej - akcja #wspieramBS
Ostatnie miesiące pokazały jak wielkiej wagi i znaczenia
nabierają przedsięwzięcia, które pozwalają stopniowo
przezwyciężać liczne trudności, z jakimi obecnie musimy
się zmierzyć. W trudnych czasach pandemii koronawirusa
wspieramy swoich Klientów. Rozumiemy, że współpracując
i działając dla dobra ogółu, możemy być skuteczniejsi.
Dlatego apelujemy również do naszych Klientów, aby
w dobie kryzysu wspierać polską bankowość spółdzielczą,
ponieważ tylko dzięki Wam, mamy szansę na przetrwanie
oraz rozwój w dalszej perspektywie.
Jako polska, lokalna ﬁrma, prosimy o wsparcie oraz
dołączenie do akcji #wspieramBS.

ŚWIĘTO SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ 2020
Zaangażowanie w życie społeczności lokalnych, pomoc i edukacja ekonomiczna oraz społeczna odpowiedzialność
banków spółdzielczych, stanowiły tematy przewodnie tegorocznej edycji Święta Spółdzielczości Bankowej,
wydarzenia organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, pod hasłem „Czerwiec z bankiem
spółdzielczym”.
Bank Spółdzielczy w Limanowej, co roku włącza się
w organizacje Święta Spółdzielczości Bankowej, które jest
okazją do promocji banków spółdzielczych oraz zaakcentowania
ich znaczącego miejsca wśród polskich banków.
W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia, które ze względu
na liczne ograniczenia i wyzwania związane z epidemią
COVID-19 realizowane było wyłącznie w przestrzeni cyfrowej,
zostały przybliżone zagadnienia związane z udziałem banków
spółdzielczych w programach pomocowych skierowanych do
MŚP, wsparciem ﬁnansowym biznesu, w tym inwestycji
ekologicznych, a także edukowaniem klientów w zakresie

bankowości elektronicznej i cyberbezpieczeństwa. Tematem
przewodnim wydarzenia była społeczna odpowiedzialność
banków spółdzielczych, ich zaangażowanie w życie społeczności
lokalnych oraz misja pomocowa i edukacyjna.
Podczas „Czerwca z bankiem spółdzielczym” odbywały się
webinaria i konferencje online dla klientów, spółdzielców
i pracowników banków spółdzielczych. Dla Klientów zostały
przygotowane także publikacje związane z działalnością
edukacyjno-pomocową instytucji ﬁnansowych jakimi są banki
spółdzielcze.

Święto Spółdzielczości Bankowej, jako inicjatywa środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, kontynuowana nieprzerwanie od 1997 roku
z aktywnym udziałem KZBS, zostało ustanowione, aby upowszechniać spółdzielczość bankową w społecznościach lokalnych, promować wartości spółdzielcze
i umacniać jedność banków spółdzielczych, a także popularyzować wiedzę o spółdzielczej formie prowadzenia działalności bankowej.
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BĄDŹ Z NAMI EKO
ZREZYGNUJ Z PAPIEROWEJ
KORESPONDENCJI I CIESZ SIĘ
RACHUNKIEM ZA 0 ZŁ!
Skorzystaj z promocji! Wybierz elektroniczny kanał komunikacji z Bankiem i nie płać za
rachunek przez 6 miesięcy! Wypełnij wniosek i złóż go poprzez bankowość elektroniczną!
Los naszej planety zależy od nas samych. Naszymi codziennymi wyborami możemy
wiele zdziałać, a ograniczając wykorzystanie papieru – chronimy m.in. lasy. Elektroniczna korespondencja nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale jest szybsza,
bezpieczniejsza i nigdy jej nie zgubimy. Dlatego też zachęcamy naszych Klientów do włączenia
się w akcję „Zrezygnuj z korespondencji papierowej – Bądź EKO” – komentuje Zoﬁa Szewczyk,
Dyrektor Handlowy Banku Spółdzielczego w Limanowej – Dodatkowo Klienci, którzy wybiorą
elektroniczny kanał komunikacji z Bankiem, skorzystają z promocji w postaci zwolnienia
z opłaty za prowadzenie rachunku przez okres 6 miesięcy. Pamiętajmy każdy z nas ma wpływ
na stan środowiska naturalnego. Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Zobacz jakie to proste!
1.

Wypełnij Wniosek
„Dyspozycję zmiany kanału
komunikacji z Bankiem na
elektroniczny” dostępny na
www.bs.limanowa.pl

2.

Wniosek wyślij za
pośrednictwem bankowości
elektronicznej eBankNet (instrukcja
dostępna na www.bs.limanowa.pl)
lub złóż w dowolnej placówce Banku

3.
Ciesz się brakiem
opłaty za prowadzenia
konta przez okres
6 miesięcy!

Pamiętaj rezygnując z papierowej formy korespondencji przyczyniasz się do ochrony środowiska,
szczególnie lasów. Bądź z nami EKO - pomóż nam chronić środowisko!

Wszystkim Klientom i Współpracownikom
życzymy pełnych zdrowia, miłości i wiary Świąt Bożego Narodzenia.

2021

Niech Nowy
Rok przyniesie Państwu szczęście,
które sprawi, że wszystkie podjęte działania zaowocują
wieloma sukcesami, również w sferze ﬁnansowej.
Niech w tym trudnym czasie, zbliżające się Święta przyniosą Państwu
jak najwięcej optymizmu i nadziei na pokonanie wszelkich trudności.
Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Limanowej
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PREMIA ZA OTWARCIE KONTA
PROMOCJA KONT DLA MŁODYCH
W Polsce nastolatki mogą zakładać konta osobiste
i oszczędnościowe wraz kartą debetową bez większych
problemów, odkąd skończą 13 lat. Rachunki takie funkcjonują na niemal identycznych zasadach jak konta dla osób
pełnoletnich, a więc umożliwiają dokonywanie przelewów,
wpłat na konto, korzystanie z karty płatniczej, bankowości
mobilnej i internetowej, płatności telefonem itp.
Bank Spółdzielczy w Limanowej w swojej ofercie od dawna
posiada darmowe, dedykowane młodym konta bankowe, tj.
juniorKonto i kontoMłodych. Dodatkowo wdraża nowoczesne
technologie i udostępnia Klientom atrakcyjne rozwiązania.
Przykładem może być aplikacja mobilna, która umożliwia
łatwy i wygodny dostęp do rachunków, kart, lokat i kredytów,
a także daje możliwość wykonywania przelewów i doładowań
telefonu. Klienci naszego Banku, co jest istotne szczególnie dla
młodego pokolenia, mają także możliwość płacenia za zakupy
telefonem czy zegarkiem za pomocą płatności mobilnych
Apple Pay, Google Pay, BS Pay, Fitbit Pay czy Garmin Pay.

Bank Spółdzielczy w Limanowej, aby zachęcić młodych do
rozpoczęcia przygody z ﬁnansami i własnym kontem,
postanowił nagrodzić ich bonusem w postaci premii. Młodzież
w wieku od 13 do 26 lat, która w okresie od 15 września do
15 listopada br. założyła konto w Banku i spełniła warunki
Regulaminu Promocji „Premia za otwarcie konta”, otrzymała
nagrodę w postaci przelewu na konto w wysokości 50 zł.
Cieszymy się, że możemy włączyć się w edukację młodego
pokolenia, pokazując im świat bankowości. Bardzo pomocne
przy tym jest posiadanie własnego konta. Nasz Bank
przygotował ofertę całkowicie darmowych kont dla młodych.
Nie ponosząc kosztów utrzymania konta, użytkowania karty
płatniczej, wykonywania przelewów w bankowości elektronicznej, czy wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach
w kraju – mogą zobaczyć jak poruszać się w świecie ﬁnansów
i stać się odpowiedzialnymi uczestnikami rynku” - informuje
Prezes Zarządu Banku Adam Dudek.

i darmowe konto
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www.bs.limanowa.pl

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ BSLMOBILE
I MIEJ FINANSE POD KONTROLĄ!
Bank Spółdzielczy w Limanowej, z myślą o Klientach, systematycznie wprowadza nowe
rozwiązania i poszerza swoje usługi.
Przykładem tego może być nowa wersja aplikacji mobilnej
BSLMobile, która została poszerzona o nowe funkcje, umożliwiające użytkownikowi:
dostęp do informacji o produktach, które posiada
w bankowości elektronicznej takich jak: rachunki, karty
(debetowe i kredytowe), lokaty, kredyty,
wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne
środki i saldo, wyświetlanie historii rachunku i blokad,
wykonywanie transakcji: przelewów krajowych, przelewów
własnych, doładowania telefonu.
W związku z poszerzeniem aplikacji mobilnej BSLMobile o nowe funkcjonalności, wszyscy Klienci mieli rozparowaną aplikację
i nastąpił powrót do wcześniejszego sposobu autoryzacji, tj. poprzez SMS. Dlatego też konieczna jest aktualizacja aplikacji
na smar onie, tablecie i ponowne sparowanie/połączenie urządzenia z bankowością elektroniczną. Parowanie aplikacji odbywa
się w taki sam sposób jak miało to miejsce w poprzedniej wersji aplikacji. Instrukcja parowania dostępna jest na
www.bs.limanowa.pl a także po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet, w zakładce „Mój proﬁl”,
następnie „Mobilna autoryzacja”.

Nowe funkcjonalności aplikacji mobilnej BSLMobile:
Ekran "Start" jest pierwszym ekranem widocznym po
zalogowaniu do aplikacji przedstawiającym podstawowe
informacje o produktach oraz historię pięciu ostatnich operacji.
W czasie pierwszego logowania wyświetlanie produktów na
kartach zostaje zainicjowane w sposób domyślny. Jeśli
posiadasz jeden z wymienionych produktów: rachunek bieżący,
rachunek oszczędnościowy, rachunek walutowy, rachunek VAT,
rachunek kredytowy, karty kredytowe - to ekran wyświetla
następujące karty:
najstarszy rachunek bieżący
najstarsza czynna karta kredytowa
lokata z najbliższą datą zapadalności
najstarszy kredyt.
Na karcie produktu wyświetlane są tylko podstawowe
informacje. Szczegóły widoczne są po kliknięciu w kartę.
Znajdziemy tam również przycisk przenoszący do historii.
Ekran "Por el" wyświetla informacje o wszystkich
produktach udostępnionych w systemie w podziale na cztery
grupy:
rachunki: bieżące, oszczędnościowe, walutowe, VAT
karty: kredytowe i debetowe (na ekranie startowym
wyświetlane są wyłącznie karty kredytowe, dostęp do
karty debetowej znajduje się w por elu)
lokaty: nieodnawialne, odnawialne
kredyty.

Aplikacja umożliwia realizację przelewów:
krajowych
własnych
doładowań telefonów na kartę
Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej BSLMobile.
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mojeID
Posiadasz konto w Banku Spółdzielczym w Limanowej?
Od teraz potwierdzisz nim swoją tożsamość online za pomocą
mojeID.
Usługa mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości
za pomocą danych z bankowości internetowej. W kilku krokach,
na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala
osobie ﬁzycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie
potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa
danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym
i Proﬁlem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług
świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych,
jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty
świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in.
dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych,
obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty,
rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

KORZYŚCI
Łatwiejszy dostęp
Prościej rejestrujesz się i logujesz u dostawców usług.

Bezpieczeństwo
Masz poczucie bezpieczeństwa
i kontroli nad przekazywaniem danych
dzięki sprawdzonemu standardowi.

Użyteczność
Korzystasz z większej liczby usług online lub masz dostęp
do paneli uzupełniających usługi tradycyjne.

Potwierdzanie tożsamości w Internecie
staje się łatwiej dostępne
W szybki i bezpieczny sposób, wraz
z przekazaniem wiarygodnych danych ją opisujących
(np: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia)
na potrzeby zawarcia umowy lub pierwszego logowania.
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Zachęcamy do korzystania z usługi mojeID, dzięki której
można:
• utworzyć Proﬁl zaufany, dzięki któremu możesz korzystać
z usług e-administracji przez internet,
• podpisywać za pomocą Proﬁlu zaufanego dokumenty
w urzędach publicznych,
• identyﬁkować swoją tożsamość, np. w ﬁrmach ubezpieczeniowych, placówkach medycznych.
Za pomocą utworzonego konta można logować się do
e-usług administracji publicznej, dostępnych na przykład na
pla ormie ePUAP. Pozostałe funkcje, na przykład podpisywanie
dokumentów elektronicznych, uzyskasz po potwierdzeniu
swojego Proﬁlu Zaufanego.
Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę
metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania
lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu
odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości - m.in. banków. Użytkownik wybiera bank,
w którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane,
a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam
wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo
zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie
swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie
automatycznie przeniesiony do serwisu ﬁrmy lub urzędu,
z którego usług chce skorzystać.

PŁATNOŚCI
MOBILNE
CORAZ BARDZIEJ POPULARNE
Nowoczesne płatności mobilne telefonem
czy zegarkiem są bezpieczne, wygodne i proste
w obsłudze. Dodatkowo w dobie pandemii
są pożądane, ponieważ zmniejszają ryzyko
przenoszenia na powierzchni banknotów
i monet bakterii i wirusów.
Do niedawna Banki Spółdzielcze były określane jako
banki wyłącznie tradycyjne. Dziś, wraz z dokonującymi
się zmianami na rynku ﬁnansowym i nieustanną ewolucją
pieniądza (obecnie elektronicznego), Banki Spółdzielcze na
nowo odnajdują swoje miejsce w sektorze. Mimo że, są
najstarszymi instytucjami ﬁnansowymi w kraju, dynamicznie
uczestniczą w rozwoju cyfryzacji usług bankowych. Mając na
uwadze wzrastające znaczenie zdalnych kanałów komunikacji,
wdrażają nowoczesne technologie i udostępniają Klientom
nowe, atrakcyjne rozwiązania – mówi Adam Dudek, Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia swoim Klientom
wykonywanie płatności mobilnych za pośrednictwem różnych
por eli cyfrowych. Apple Pay, Google Pay czy BS Pay to
aplikacje dzięki którym Klient może zapłacić zbliżeniowo za
zakupy przy pomocy telefonu, w taki sam sposób jak kartą
płatniczą. Coraz bardziej popularne stają się także płatności
zegarkiem, możliwe we wszystkich punktach, w których
akceptowane są płatności zbliżeniowe, dzięki usłudze
Garmin Pay albo Fitbit Pay.

Google Pay
Aplikacja mobilna Google Pay to rodzaj elektronicznego
por ela, do którego podpinamy nasze karty płatnicze. Aplikację
należy zainstalować na telefonie lub innym urządzeniu
mobilnym z system Android 4.4 (lub jego nowszą wersją)
i aktywnym modułem NFC. Dzięki temu w każdej chwili
będziemy w stanie szybko i wygodnie wykonać płatność po
prostu zbliżając telefon do terminala, bez konieczności
posiadania przy sobie ﬁzycznie karty.

Apple Pay
Odpowiednikiem Google Pay dla osób korzystających z systemu
iOS jest Apple Pay, aplikacja która umożliwia dokonywanie
płatności zbliżeniowych użytkownikom iPhonów, iPadów,
Apple Watchów i MacBooków. Do aplikacji możemy przypisać
posiadane przez nas karty płatnicze, dzięki czemu szybko
i sprawnie zapłacimy za zakupy w sklepach stacjonarnych
i internetowych poprzez dowolne urządzenie mobilne pracujące na systemie od iOS, na którym zainstalowaliśmy Apple Pay.

Bs Pay
BS Pay (dawniej Planet Mobile) to darmowa usługa płatności
zbliżeniowych, umożliwiająca realizowanie transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo - handlowych za pomocą
telefonu komórkowego. Aplikacja BS Pay została wzbogacona o szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie
posiadaczowi kart i usług bankowych oraz zwiększających
bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem. Umożliwia
m.in. dodanie, modyﬁkację a także usunięcie karty z por ela
Google Pay i Apple Pay, aktywację nowej karty, czasowe
blokowanie oraz zastrzeganie kart, czy zmianę kodu PIN.

GarminPay
Garmin Pay pozwala płacić za zakupy za pomocą smartwatcha.
To doskonałe rozwiązanie dla osób aktywnych, które w ten
sposób mogą zapłacić za zakupy, np. od razu po treningu.
Najpierw instalujemy w naszym smar onie aplikację Garmin
Connect Mobile, która działa zarówno na systemie Android,
jak i iOS. Następnie parujemy nasz zegarek z aplikacją. Teraz
wystarczy tylko dodać do aplikacji nasze karty oraz utworzyć
4-cyforwy PIN, który, będziemy aktywowali płatności.

FitBitPay
Fitbit Pay jest to usługa mobilnych płatności zbliżeniowych,
które możesz realizować zegarkiem Fitbit po dodaniu karty
płatniczej. Z płatności Fitbit Pay można korzystać na
urządzeniach: Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 2 Special Edi on,
Fitbit Charge 3 Special Edi on, Fitbit Ionic. Każda transakcja
potwierdzona jest biometrycznie, tzn. poprzez wyczucie tętna
na nadgarstku użytkownika zegarka.
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WPŁATY GOTÓWKOWE W BANKOMACIE
BEZPOŚREDNIO NA TWÓJ RACHUNEK
Chcesz wpłacić nadmiar gotówki na swoje konto bez konieczności stania
w kolejce do kasy? Skorzystaj z wpłatomatu!

Bank Spółdzielczy w Limanowej, mając na celu
podnoszenie jakości obsługi oraz wychodząc
naprzeciw potrzebom Klientów, nieustannie rozwija swoją ofertę i wdraża nowoczesne rozwiązania.
Przykładem mogą być wpłatomaty – proste
w obsłudze urządzenia do dokonywania wpłat
gotówki w złotówkach na rachunki prowadzone
w Banku.
Wpłaty gotówki można dokonać w wybranych bankomatach przy użyciu karty debetowej wydanej do rachunku.
Podczas operacji wpłaty, środki pieniężne księgowane są
automatycznie na rachunku Klienta, do którego została wydana
karta, tym samym są dostępne dla kolejnych dyspozycji Klienta,
np. przelewów internetowych.
Gdzie możesz skorzystać z wpłatomatów:
Centrala Banku Spółdzielczego w Limanowej, Rynek 7
Punkt Obsługi Klienta w Limanowej - Łososinie Górnej,
ul. Reymonta 4
Punkt Obsługi Klienta w Tymbarku (budynek TOPMARKET), 34-650 Tymbark, ul. Armii Krajowej 630
Punkt Obsługi Klienta w Dobrej, 34-642 Dobra 816
Punkt Obsługi Klienta w Szczyrzycu, 34-623 Szczyrzyc 188
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Klienci Banku mogą dokonywać też wpłat gotówkowych
we wpłatomatach sieci Planet Cash oraz bankomatach
Banków Spółdzielczych Grupy BPS posiadajacyh tę usługę.
Lista dostępna na www.bs.limanowa.pl
Korzyści dla klienta:
szybka wpłata środków na rachunek - brak kolejek,
błyskawiczne księgowanie środków na rachunku,
natychmiastowa możliwość korzystania z wpłaconych
pieniędzy np. w bankowości internetowej lub innych
bankomatach banku,
Jak korzystać z wpłatomatu?
W celu dokonania wpłaty należy włożyć kartę bankomatową do urządzenia, wprowadzić 4 cyfrowy PIN i umieść
banknoty we wskazanym miejscu zgodnie z pojawiającymi
się komunikatami na ekranie.
Urządzenie automatycznie rozpoznaje nominały banknotów, liczy je i wyświetla odpowiednią informację, wtedy
istnieje możliwość sprawdzenia czy suma wpłaty jest
zgodna z wyliczeniami.
Po zatwierdzeniu informacji o zdeponowanych banknotach
możesz zatwierdzić transakcję i zakończyć wpłatę na
swoje konto osobiste/ konto ﬁrmowe lub kontynuować
deponowanie kolejnej par i banknotów, zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
Po zatwierdzeniu transakcji wpłacona kwota jest księgowana na Twoim koncie, a urządzenie wydaje potwierdzenie
transakcji zawierające zestawienie wpłaconych banknotów.

BON TURYSTYCZNY
WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej
w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19.
Dla kogo?

Gdzie wykorzystam bon?

Bon ma wartość 500 zł i przysługuje na każde dziecko do
18 roku życia, także te, które urodzą się do końca 2021 r.
W przypadku niepełnoletnich z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota świadczenia wynosi 1 000 zł.

Bon można wykorzystać w Polsce.
Na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej:
h ps://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow
możesz sprawdzić miejsca, w których wykorzystasz bon
turystyczny. Katalog bazy turystycznej jest stale poszerzany
o nowe miejsca hotelowe, dlatego zaglądaj tam regularnie.

Jak działa?
Polski Bon Turystyczny ma formę 16-cyfrowego kodu
elektronicznego i jest aktywowany w systemie teleinformatycznym ZUS po potwierdzeniu poprawności lub
aktualizacji danych.
Nie trzeba składać żadnego wniosku i czekać na jego
rozpatrzenie.
Bon klient otrzymuje na wskazany numer telefonu lub adres
poczty elektronicznej. Można się nim posłużyć podczas
rezerwacji pobytu/zakupu imprezy turystycznej lub
najpóźniej przy zakwaterowaniu.
Wraz z 16-cyfrowym numerem bonu uprawniony
otrzymuje też kod obsługi płatności, który należy podać
podczas dokonywania płatności.
Płatność bonem możliwa jest wielokrotnie, do wyczerpania
jego wartości, od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2022 r.
Można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy
turystyczne (np. wycieczki, „zielone szkoły”, obozy) realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację
pożytku publicznego na terenie kraju.

Jak odebrać bon?
Bon turystyczny można odebrać/aktywować na Pla ormie
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
h ps://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
Na Pla ormę ZUS możesz zalogować się z wykorzystaniem
swojego Proﬁlu Zaufanego i potwierdzając tożsamość
w bankowości elektronicznej swojego banku.

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Limanowej?
Do aktywacji bonu turystycznego w PUE ZUS potrzebny jest
Proﬁl Zaufany, który można bezpłatnie aktywować za pomocą
usługi mojeID. Umożliwia ona zdalne potwierdzanie
tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej.
Szczegóły i instrukcje znajdą Państwo na stronie internatowej
Banku pod adresem www.bs.limanowa.pl
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BANKOWCY TO LUDZIE Z PASJĄ!
Bank Spółdzielczy w Limanowej wspiera rozwój osobisty, pasje i zainteresowania swoich
pracowników. Stara się poznać ich potrzeby i zachęca do pozazawodowych aktywności.

O pracownikach limanowskiego Banku już nieraz było głośno. Wielokrotnie
odnosili sukcesy zajmując wysokie pozycje w krajowych i międzynarodowych
imprezach biegowych. Tym razem przyszedł czas na realizację pasji jaką są góry.
Wspólne zainteresowania Agnieszki, Małgosi, Moniki i Andrzeja doprowadziły ich do
zdobycie najwyższego szczytu Afryki Północnej i gór Atlas - Jebel Toubkal, który liczy
4167 m n.p.m.
Wyprawa naszej bankowej drużyny w składzie: Agnieszka Małecka, Małgorzata
Matras, Monika Włodarczyk i Andrzej Duplak, była w najdrobniejszych szczegółach
zaplanowana. Tak relacjonują jej przebieg nasi pasjonaci: „W marcu 2020r.
wyruszyliśmy do Maroka. Bezpośrednio z lotniska udaliśmy się do wioski Imli, która
jest położona na wysokości 1800 m n. p. m. Tam spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem i uzgodniliśmy przebieg dalszej wyprawy. Kolejnego dnia wyruszyliśmy z Imli
do schroniska, które znajduje się na wysokości około 3200 m. n. p. m. Dotarliśmy tam
bardzo sprawnie. Jednak ze względu wysokość szczytu konieczne było pozostanie na
noc w schronisku w celu aklimatyzacji i uniknięcia tzw. choroby wysokościowej.
Następnego dnia po godz. 5-tej rano wyruszyliśmy na atak szczytowy. Droga była
ciężka: przewyższenie 1000 m, śnieg, zimno i wędrówka w zupełnych ciemnościach.
W końcu 13- go marca br. o godzinie 8.35 udało nam się stanąć na szczycie”.
Gratulujemy Agnieszce, Monice, Małgosi i Andrzejowi! Jesteśmy z Was dumni!
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PODZIĘKOWANIA
DLA ODCHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ
W lipcu w centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej odbyło się uroczyste spotkanie
związane z przejściem na emeryturę Pani Marii Czaja oraz Pani Małgorzaty Domiter.
Prezes Banku Adam Dudek, w imieniu swoim i załogi, złożył
na ręce szanownych emerytów wyrazy szczerego uznania
„Pragniemy podziękować za lata współpracy, poświęcenie
i oddanie, lojalność oraz trud włożony w rozwój Banku”. Oprócz
słów wdzięczności Zarząd życzył zdrowia oraz szczęścia
w życiu osobistym i rodzinnym. Odchodzące na zasłużony
wypoczynek, wieloletnie pracownice Banku, otrzymały listy
gratulacyjne i okolicznościowe upominki.
W spotkaniu uczestniczyli także Waldemar Żurek Wiceprezes Banku, Wacław Wiewióra - Dyrektor Ekonomiczny
oraz Mariola Pierzga - Kierownik Zespołu Księgowości
i Rozliczeń.

WITAMY NASZE KOLEŻANKI W PRACY!
Tradycją jest, że Zarząd Banku z radością wita pracownice, które wracają po urlopie
macierzyńskim.

„Cieszymy się, że wróciły Panie do pracy. Życzymy satysfakcji z wykonywanych
obowiązków i jednocześnie składamy gratulacje z okazji narodzin dzieci”.
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DLACZEGO TWOJE PIENIĄDZE
W BANKU SĄ BEZPIECZNE?
W obecnych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez posiadania konta w banku,
na które m.in. wpływa nasze wynagrodzenie, emerytura. Przechowując swoje oszczędności
w banku, oczekujemy gwarancji i zabezpieczenie, że nasze pieniądze powierzamy
instytucji stabilnej i bezpiecznej.

W celu ochrony klientów banku ustawodawca państwowy
dążył do stworzenia systemu zabezpieczeń środków powierzonych bankowi. Dlatego też banki jako instytucje zaufania
publicznego, zarządzają ryzykiem przestrzegając rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, chroniąc zarówno klientów
jak i sam bank.
Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
W Polsce w latach 90-tych masowo upadały banki oraz kasy
pożyczkowe, co spowodowało spadek zaufania wobec banków
i miało bardzo niekorzystny wpływ na system bankowy. Dlatego
też na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku powołano
do życia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i wprowadzono
obowiązek wobec instytucji bankowych uczestniczenia
w systemie gwarantowania depozytów.
Od tamtej chwili system gwarantowania depozytów jest
obowiązkowy dla instytucji bankowych. To oznacza, że
wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze mające polską
licencję bankową muszą w nim uczestniczyć. Jeśli któryś z nich
upadnie, inne banki należące do BFG składają się na wypłatę
depozytów banku-bankruta.
Podstawowym celem polskiego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego jest umocnienie wiarygodności banków
oraz podejmowanie działań na rzecz stabilizacji systemu
bankowego poprzez gwarantowanie depozytów do
wysokości określonej w ustawie, a także udzielanie zwrotnej
pomocy ﬁnansowej bankom o zagrożonej wypłacalności.
Do głównych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
należą:
zwrot deponentom środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do wysokości określonej Ustawą o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym w przypadku upadłości banku
udzielanie pomocy bankom w sytuacji utraty przez bank
płynności i podjęcia samodzielnej sanacji
udzielanie pomocy ﬁnansowej bankom będących w dobrej
sytuacji ﬁnansowej, które włączają w swoje struktury lub stają
się inwestorem strategicznym dla zagrożonych banków
gromadzenie oraz analiza informacji na temat sytuacji
sektora bankowego.
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Jakie instytucje objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego?
Gwarancja Bankowego Funduszu obejmuje wszystkie banki
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(zarówno działające jako spółki akcyjne i spółdzielcze).
Wyjątkiem są jedynie Bank Gospodarstwa Krajowego (nie ma
zdolności do upadłości) i banki hipoteczne, bo nie posiadają
depozytów. Oprócz nich gwarancjami objęte są SKOK-i
i oddziały banków zagranicznych z siedzibą w państwie spoza
UE, o ile prawo tych państw nie gwarantuje już wypłaty
w gwarantowanej przez BFG kwocie.
Podmioty objęte gwarancjami to w przypadku banków lub
oddziałów banków zagranicznych:
osoby ﬁzyczne,
osoby prawne,
organizacje niebędące osobami prawnymi, ale którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
szkolne kasy oszczędnościowe,
pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
rady rodziców.
Wykaz wszystkich instytucji, które są objęte gwarancjami BFG,
znajduje się na www.bfg.pl
Które instytucje nie są objęte gwarancjami Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego?
Jeżeli na wykazie podmiotów wymienionych na stronie
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie ma instytucji,
w której chcesz ulokować swoje pieniądze, to nie posiada ona
gwarancji BFG. Wiarygodność podmiotów ﬁnansowych,
z którymi planujemy współpracować, możemy także sprawdzić
na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem:
www.knf.gov.pl, gdzie publikowana jest lista ostrzeżeń
publicznych.
Do jakiego limitu BFG gwarantuje wypłaty depozytów?
Ustalony w ustawie o BFG limit gwarancji środków
zgromadzonych w jednym banku przez jednego deponenta
wynosi obecnie równowartość w złotych 100 tys. euro. Środki

te podlegają 100 proc. gwarancji. Aby wyliczyć kwotę wypłaty
środków z Bankowego Funduszu Gwarantowanego, należy
przyjąć średni kurs euro (zgodny z tabelą kursową NBP)
obowiązujący w dniu ogłoszenia upadłości przez bank.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków
deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec
banku lub kasy (wraz z naliczonymi na początek tego dnia
odsetkami).
Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków
pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np.
lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach
oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej
należności w danym banku lub kasie.
W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
W przypadku rachunku powierniczego każdemu z powierzających przysługuje odrębna kwota gwarancji.
W przypadku rachunku ﬁrmy inwestycyjnej, na którym
zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej
klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.
Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe.
Niezależnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt,
wypłata środków gwarantowanych nastąpi jednak w złotych.
W szczególnych przypadkach deponent, na podstawie
złożonego wniosku, może ubiegać się o wypłatę gwarantowanych środków przekraczających limit równowartości
100 tys. euro. Gwarancja ta obejmuje środki zdeponowane
w ciągu ostatnich 3 miesięcy pochodzące z tytułu:
odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jej części lub udziału
w takiej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub udziału w takim prawie, samodzielnego lokalu
mieszkalnego lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub
udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu
mieszkalnym lub udziału w takim prawie,

wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego
podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności
majątkowej,
nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz
zapisu lub otrzymania zachowku,
wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia
na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub
osiągnięciem przez nią oznaczonego wieku,
wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby
ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
wypłaty odprawy pieniężnej,
wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej,
do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością
limitu równowartości w złotych 100 tys. euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą niż jednak
niż limit równowartości w złotych 100 tys. euro.
W całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków
na rachunek, gwarantowane są środki lub należności deponenta będącego osobą ﬁzyczną pochodzące z:
odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

PODSUMOWANIE
Bezpieczeństwo systemu bankowego oraz stabilność
ﬁnansowa jest najistotniejszą cechą sieci bezpieczeństwa
ﬁnansowego. Fundusz gwarancyjny ma za zadanie chronić
deponentów i utrzymywać zaufanie instytucji ﬁnansowej.
Utworzony ponad 20 lat temu Bankowy Fundusz Gwarancyjny
jest ważnym elementem sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego.
Jego podstawową funkcją jest gwarantowanie depozytów.
Dlatego niezwykle istotnym jest, aby środki które powierzamy
danej instytucji ﬁnansowej, były objęte Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym. Pamiętajmy, aby z rozwagą lokować swoje
środki pieniężne. Powierzenie oszczędności nieuczciwej
instytucji może bowiem skutkować nie tylko brakiem
obiecanego zysku, ale również utratą kapitału.
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Limanowej gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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POŻYCZAĆ NALEŻY BEZPIECZNIE
„CHWILÓWKI”, czy to dobre rozwiązanie?
Pożyczka w 5 minut, od zaraz - w taki sposób ﬁrmy pożyczkowe kuszą swoich potencjalnych klientów.
Często wystarczy sam dowód osobisty oraz podpis w odpowiednim miejscu na umowie, aby uzyskać
pożyczkę, tzw. „chwilówkę”. Czy jednak łatwa dostępność pieniędzy w tej formie jest dla nas bezpieczna?

Co to jest chwilówka?
Chwilówka, znana również jako pożyczka krótkoterminowa, charakteryzuję się przede wszystkim tym, że
można z łatwością ją dostać. Jak sama nazwa wskazuje, jest
to pożyczka na chwilę, czyli udzielana na krótki czas oraz
niezbyt duże sumy pieniędzy. Z tego rodzaju pożyczek
najczęściej korzystają osoby, które w inny sposób nie mogą
uzyskać potrzebnych pieniędzy. Mogą to być, np. osoby
nieposiadające stałego źródła dochodu w odpowiedniej
wysokości lub odpowiedniej historii kredytowej, gdyż na
przykład w przeszłości miały problem ze spłatą kredytu.
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Podsumowując „chwilówka” to pożyczka:
• udzielana na niewielkie kwoty od 200 do 2 000 zł,
• którą trzeba spłacić w krótkim terminie,
• przyznawana bez dopełniania formalności,
• nie jest udzielana przez banki, a przez instytucje poza
bankowe,
• do zaciągnięcia bez wychodzenia z domu - można ją
uzyskać na przykład przez Internet,
• która odznacza się zazwyczaj wysokim oprocentowaniem.

Czym się różni pożyczka od kredytu?
• Pożyczka jest zupełnie inną formą niż kredyt. Przy
pożyczkach zwykle nie są wymagane formalności - można
nawet dostać „pożyczkę na dowód”. Jest ona udzielana na
podstawie prawa cywilnego, przez co może jej udzielić każdy.
Na rynku powstało wiele instytucji, które specjalizują się
w świadczeniu tego rodzaju usług.
• Kredyt natomiast może być udzielony wyłącznie przez bank,
przez co osoba, która chce go wziąć jest dokładnie weryﬁkowana. Ubiegając się o kredyt, trzeba określić jego cel
i skompletować wymagane dokumenty, aby bank nas lepiej
poznał i sprawdził naszą zdolność kredytową. Przy udzielaniu
kredytu sprawdzana jest także nasza historia kredytowa, czyli
czy spłacaliśmy nasze wcześniejsze zobowiązania w terminie.

Sprawdź instytucję, która udziela pożyczki
Pożyczanie pieniędzy na procent, to może być dochodowy
biznes i wiele nieuczciwych ﬁrm może wykorzystywać
problemy ﬁnansowe ludzi. Dlatego zanim zdecydujesz się na
wzięcie chwilówki, sprawdź instytucję, w której chcesz uzyskać
tego rodzaju pożyczkę. Warto to zrobić chociażby po to, aby nie
wdać się w umowę z instytucją, która jest nieuczciwa i bez
skrupułów wyłudza pieniądze. Komisja Nadzoru Finansowego
prowadzi rejestr ﬁrm pożyczkowych, a podmioty, w stosunku
do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bez
zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń dostępnej na
www.knf.gov.pl

Na co zwracać uwagę przy braniu chwilówki?
Zapoznaj się z dokładnymi kosztami chwilówki
Należy przede wszystkim pamiętać, że kuszące nas często
bardzo niskie, atrakcyjne oprocentowanie chwilówek, nie
stanowi całkowitego kosztu, jaki zapłacimy biorąc taką
pożyczkę. Trzeba przede wszystkie zwrócić uwagę na RRSO Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania - czyli wskaźnik
uwzględniający wszystkie koszty oraz dodatkowe opłaty
i prowizje.
Oprocentowanie
Zachęcające oprocentowanie, np. 0% przyciąga potencjalnych
klientów. Niestety jak już wiemy, oprocentowanie to nie jedyny
koszt „chwilówki”, dlatego w umowie warto sprawdzić jakimi
dodatkowymi kosztami obarczona jest pożyczka.
Opłaty dodatkowe
Opłatami pojawiającymi się przy „chwilówkach” są najczęściej
koszty monitów, czyli opłaty dodatkowe, które pojawiają się
w przypadku opóźnień w płatnościach. Są to koszty związane
z wysyłaniem ponagleń o zapłatę.
Prowizja za udzielenie pożyczki
Prowizja może pojawić się już na początku: od udzielonej
pożyczki, od zawarcia umowy pożyczki, a także przy
wcześniejszej spłacie pożyczki.
Produkty dodatkowe
W zawartej umowie pożyczki może znaleźć się również
propozycja produktów dodatkowych, które najczęściej związane są z dodatkową opłatą. Może to być, np. ubezpieczenie,
opłata przygotowawcza, ustanowienie zabezpieczeń.
Pamiętaj:
• przed zawarciem umowy, powinieneś dostać od pożyczkodawcy formularz informacyjny, w którym znajdziesz dane
o kosztach zobowiązania i pobieranych opłatach.
• w ciągu 14 dni od podpisania umowy pożyczki możesz od
niej odstąpić. Będziesz musiał oddać jednak odsetki za czas,
w którym pieniądze były na twoim koncie.

PODSUMOWUJĄC
Jest wiele ﬁrm, od których można pożyczać pieniądze,
ale działają one na różnych zasadach i są w różny sposób
nadzorowane, a generalna zasada jest taka, że nadzór
gwarantuje większe bezpieczeństwo.
Dlaczego chwilówki są zdecydowanie bardziej ryzykowne niż kredyt bankowy? Zdolność do spłaty
kredytu oceniana jest przez bank. Jeśli więc możemy
uregulować takie zobowiązanie, bank udzieli nam
kredytu. W przypadku chwilówki ograniczona weryﬁkacja zdolności do spłaty powoduje, że szybko możemy
się wpaść w spiralę zadłużenia. To może prowadzić
do tego, ze nasze długi narastają, a my nie jesteśmy
w stanie ich spłacić. Zaciąganie następnych kosztownych pożyczek tylko pogarsza naszą sytuację - bo trzeba
zapłacić kolejne prowizje, opłaty i odsetki.
Istotne jest również to, że RRSO (Rzeczywista Roczna
Stopa Oprocentowania) w chwilówkach jest wielokrotnie wyższe niż przy kredytach bankowych. Zdarza się,
że trzeba oddać dwa, trzy, a nawet kilkakrotnie razy
więcej pieniędzy niż pożyczyliśmy. Dlatego zanim
zdecydujesz się na ten rodzaj pożyczki dokładnie
przeanalizuj ofertę. Pamiętaj, że decyzja podjęta
w pośpiechu może Cię sporo kosztować.
Istotne jest to, aby szukając pożyczki czy kredytu,
pamiętać również o bezpieczeństwie. Warto więc
zastanowić się i rozważyć ofertę różnych podmiotów,
w tym lokalnych banków, jak Bank Spółdzielczy
w Limanowej. Instytucje te oferują szeroką gamę
produktów, z których każdy może wybrać rozwiązanie
dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.
Dodatkowo pracownicy Banku udzielają fachowej
pomocy i wyjaśniają wszelkie wątpliwości Klienta.
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SŁOWNIK POJĘĆ
BANKOWYCH
W części naszego stałego cyklu dotyczącego pojęć związanych z szeroko pojętymi ﬁnansami, w bieżącym numerze
postaramy się Państwu przybliżyć znaczenie terminów związanych z cyberbezpieczeństwem. Zachęcamy do lektury.
Internet jest obecnie uniwersalnym narzędziem, z którego
korzystają miliony osób na całym świecie. Służy on także do
kontaktowania się z bankami i korzystania z ich usług bez
wychodzenia z domu o każdej porze dnia i nocy. Niestety
obserwujemy, że wraz z rozwojem nowych technologii ewoluuje również wyobraźnia oszustów, którzy próbują nowych
sposobów, by dostać się na nasze konta bankowe i wykraść
oszczędności. Przy korzystaniu z bankowości internetowej oraz
mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ
każdy z nas może paść oﬁarą cyberataku. Dzięki świadomym
decyzjom oraz poprzez rozważne działanie możemy uchronić
się przed tego typu zagrożeniami.

Phishing to jeden z najpopularniejszych typów ataków
opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Przestępcy internetowi
próbują Cię oszukać i spowodować, abyś podjął działanie
zgodnie z ich zamierzeniami. Cyberprzestępcy podszywając się
m.in. pod ﬁrmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów
telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych, starają się
wyłudzić nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub
używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów
biznesowych.
Vishing, czyli wyłudzanie danych w trakcie rozmowy telefonicznej. Oszust dzwoni do oﬁary, podszywając się pod instytucje
zaufane, przedstawicieli usług bankowych, a nawet kancelarię
prawną. W telefonicznej rozmowie usiłuje wzbudzić zaufanie
rozmówcy, a następnie prosi o jego szczegółowe dane, od
loginów i haseł, poprzez numery kont, kart kredytowych,
kody weryﬁkacyjne do kart (CVV). Często uzasadniając taką
potrzebę, np. weryﬁkacją danych czy modernizacją systemu
komputerowego.
Scam typowe oszustwa inwestycyjne zawierające kuszącą
obietnicę zysku poprzez inwestycje w akcje, obligacje
kryptowaluty, rzadkie metale, zagraniczne inwestycje
gruntowe lub alternatywne źródła energii. Mechanizm tego
oszustwa polega na proponowaniu oﬁerze udziału w ogromnych zyskach w zamian za rzekome pośrednictwo wymagające
zainwestowania proporcjonalnie niewielkich własnych
środków w różnego rodzaju koszty operacyjne. Opłaty
ponoszone przez oﬁarę są w rzeczywistości przechwytywane
przez oszusta, który następnie znika, nie dokonując ostatecznie
żadnej wpłaty na rzecz oﬁary.
Smishing to próba wyłudzenia informacji poufnych,
ﬁrmowych lub dotyczących bezpieczeństwa za pośrednictwem
SMS. Jak to działa? Otrzymujesz SMS, w którym nadawca prosi

Cię o kliknięciu linku lub telefon pod wskazany numer, aby
„zweryﬁkować”, „zaktualizować” lub ponownie „aktywować”
konto. Odnośniki prowadzą do fałszywej strony/telefonu oszusta,
który podaje się za usługodawcę.

Skimming to jedno z najpopularniejszych i najważniejszych
przestępstw dotyczących bankowości elektronicznej i obrotu
bezgotówkowego. Termin ten oznacza przestępstwo polegające
na kradzieży danych zapisanych na karcie płatniczej. Przestępcy
kopiują dane z paska magnetycznego karty w celu wykorzystania
ich do stworzenia duplikatu oryginalnej karty, a następie
wykorzystują ją do wypłaty gotówki albo dokonania zakupów,
które obciążają konto prawowitego posiadacza karty.
Pamiętaj:
Nie ufaj telefonom zachęcającym do inwestycji, szczególnie gdy
nie znasz rozmówcy.
Bądź podejrzliwy, gdy ktoś oferuje Ci bezpieczne inwestycje
i gwarancje dużych zysków.
Zanim zrobisz zakupy, sprawdź opinie o sklepie internetowym.
Płać przez Internet tylko, gdy jesteś połączony z bezpieczną
siecią - unikaj bezpłatnego lub publicznego Wi-Fi.
Używaj do płatności bezpiecznego urządzenia - aktualizuj
system operacyjny i oprogramowanie zabezpieczające.
Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli wiadomość e-mail
od banku wymaga podania poufnych informacji, np. danych do
logowania.
Nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości e-mail.
Nie ściągaj załączników i nie klikaj w podejrzane linki.
Jeśli masz wątpliwości, sprawdź informację na stronie swojego
banku lub zadzwoń na infolinię.
Nigdy nie odpowiadaj na SMS, który prosi o podanie Twojego
numeru PIN, hasła do konta bankowego lub innych poufnych
informacji.
Nigdy nie klikaj w linki przesłane w mailach, które prowadzą
do strony Twojego banku.
Bądź ostrożny, gdy odbierasz połączenia z nieznanych numerów.
Nie dokonuj przelewu na prośbę nieznanych Ci osób. Twój bank
nigdy by Cię o to nie poprosił.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z policją lub
bankiem.
Pamiętaj! Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej, w tym
mobilnej, zależy nie tylko od Banku, ale i od Ciebie. Uważne
działanie i stosownie zasady ograniczonego zaufania, pomoże
Ci ustrzec się od zagrożeń.
Źródło: Państwowy Instytut Badawczy NASK.
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DOM SENIORA "Nad Młynem"
- ciepło, życzliwość i bezpieczeństwo

Inwestycja realizowana przy współudziale Banku
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią,
zgodnie z którą Bank Spółdzielczy w Limanowej buduje
swoje relacje z otoczeniem uwzględniając interesy społeczne i relacje z różnymi grupami interesariuszy. Działając
w tej konwencji Bank wsparł budowę Domu Seniora „Nad
Młynem” – inicjatywę i marzenie Państwa Agnieszki Cyrta –
Klimowskiej i Łukasza Klimowskiego.

Obecnie właściciele dokładają wszelkich starań, aby uchronić
swoich podopiecznych oraz personel przed niebezpieczeństwem zarażenia koronawirusem. Jak zmieniły się warunki
działalności placówki w obliczu pandemii? O trudnościach,
perspektywach oraz nadziei na lepszy czas, rok po otwarciu
placówki Domu Seniora „Nad Mynem” – rozmawiamy z jej
właścicielami.

W listopadzie ubiegłego roku miało miejsce uroczyste otwarcie
placówki, w którym uczestniczyli przedstawiciele Banku:
Waldemar Żurek - Wicprezes Zarządu, Andrzej Walasik –
Dyrektor Oddziału Banku w Kamienicy oraz Elżbieta Wąchała –
Zastępca Dyrektora Oddziału.

Mija rok odkąd swoją działalność rozpoczął Dom Seniora
„Nad Młynem”. Wiele się od tego czasu zmieniło. Jakie
są Państwa spostrzeżenia po tym okresie funkcjonowania,
w niekoniecznie łatwych warunkach?
Otwierając ośrodek, nie spodziewaliśmy się, że za kilka
miesięcy przyjdzie nam mierzyć się z pandemią wirusa.
Już w marcu zmuszeni byliśmy do zamknięcia się przed
odwiedzinami, aby ograniczyć możliwość zarażenia. Jak
wiadomo to właśnie osoby starsze są najbardziej narażone
na działanie wirusa i od początku musieliśmy chronić naszych
podopiecznych. Ponadto ceny środków ochronnych podniosły

Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, żeby było one namiastką
domu, bo tego typu obiekty nie mają dobrych skojarzeń. Na
dowód tego jak bardzo zależy nam na tym jest fakt, że sami
mamy tu swoje mieszkanie – mówi właścicielka obiektu
Agnieszka Cytra-Klimowska.
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się kilkakrotnie, a podobnie jak w szpitalach zużywamy ich
bardzo dużo. Nie są to sprzyjające okoliczności, ale staramy
się jak możemy, aby zapewnić naszym podopiecznym
bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę.
Powszechnie wiadomo, że „dom” tworzą ludzie, czy
w Państwa działalności też się to potwierdza?
Kiedy otwieraliśmy Dom Seniora, naszym założeniem było, aby
od wejścia czuć było ciepło, życzliwość i bezpieczeństwo.
Każdego podopiecznego musimy się „nauczyć”, gdyż każda
z tych osób pochodzi z innego środowiska, ma inne
przyzwyczajenia i upodobania. Największym komplementem
są dla nas pozytywne komentarze rodzin, które widzą, że mama
czy tata są w świetnym humorze, że mówią o opiekunach
w superlatywach. Spędzamy z naszymi podopiecznymi dużo
czasu, dlatego ciężko byłoby o nich mówić inaczej niż
„domownicy”. Mamy również oddanych pracowników, dzięki
którym to miejsce jest takie a nie inne, dzięki nim codzienność
nabiera ciepłych barw.
Jakie, w dobie obecnej epidemii, podejmują Państwo kroki,
zabezpieczenia, aby chronić swoich podopiecznych oraz
personel przed koronawirusem ?
Najważniejszym zabezpieczeniem dla nas są środki ochrony
osobistej - rękawiczki, maseczki, fartuchy ochronne i przyłbice.
Na porządku dziennym stosujemy środki do dezynfekcji rąk
i powierzchni. Od początku epidemii dzielimy się naszymi
spostrzeżeniami z pracownikami. Wspólnie podjęliśmy decyzję
o ograniczeniu kontaktów z innymi ludźmi, o nie spotykaniu się
w dużych gronach ze względu na specyﬁkę pracy. W marcu
również wprowadziliśmy zakaz odwiedzin. W ciepłe miesiące
umożliwiliśmy kontakt z bliskimi na świeżym powietrzu.
Poza tym dla wzmocnienia odporności przygotowujemy
urozmaicone posiłki, pełne owoców i warzyw – również
z naszych grządek.
Czy Dom przyjmuje aktualnie nowych podopiecznych? Jeśli
tak, jakie są zasady bezpieczeństwa dla nowych i stałych
podopiecznych?
Tak, przyjmujemy nowych podopiecznych. Wymagany jest
aktualny, negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Po przyjęciu osoba musi spędzić 2 tygodnie w izolacji,
tzn. w wydzielonej części budynku, gdzie podawane ma posiłki
i zapewnione wszelkie wygody. Po tym okresie może dołączyć
do wspólnych zajęć rehabilitacyjnych, terapii itd. W przypadku
gdy któryś z podopiecznych zagorączkuje lub wykaże inne
objawy, również jest izolowany i poddawany obserwacji.
Jakie usługi Państwo oferują ludziom starszym, schorowanym?
Oferujemy opiekę całodobową, rehabilitację ruchową i specjalistyczną (powypadkową, poudarową). Prowadzimy również
terapię zajęciową, podopieczni wykonują różne „cudeńka”
podczas prac manualnych. Naszym podopiecznym serwujemy
pyszną, domową kuchnię dostosowaną do wymagań
dietetycznych. Zajmujemy się również realizacją recept
i zaleceń medycznych.
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W jaki sposób wypełniają Państwo czas podopiecznym? Jak
wygląda Państwa dzień pracy?
Każdy dzień jest tak naprawdę inny, natomiast rutyna dnia
sprawia, że nasi mieszkańcy czują się bezpieczni, wiedząc
jak wygląda ich codzienny plan. Rano jest rehabilitacja i często
z niecierpliwością czekają na ćwiczenia. Przed pandemią
odwiedzały nas z okolicznościowymi przedstawieniami dzieci
z pobliskiego przedszkola i sąsiedniej szkoły. Regularnie były
odprawiane były Msze Św. W obecnej chwili jest to utrudnione,
ale mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli
wznowić takie działania. Oprócz relaksu i przyjemności są
przewidziane oczywiście różne zabiegi pielęgnacyjne, które
muszą być wykonywane codziennie – opatrunki, zalecenia
lekarskie, podawanie leków, często karmienie, mycie, tzw.
szara codzienność, ale jakże ważna w pielęgnacji osób chorych
i starszych.
Z jakimi największymi wyzwaniami musieli się Państwo
zmierzyć prowadząc Dom Seniora?
Największym wyzwaniem było dla nas dobranie wspaniałej
ekipy pracowników. Takich, którzy oddają swoje serce obcym
tak naprawdę ludziom, a przy tym są profesjonalni. Mocno
wierzymy w „siłę zespołu” i na tym opieramy nasze działania.
Jest to też dla nas źródło satysfakcji, kiedy widzimy jak wspólny,
„zespołowy wysiłek” przynosi oczekiwane w naszej pracy
efekty.
Jak współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej
przekłada się na Państwa działania?
Dzięki Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej udało nam się
zrealizować nasze marzenie o otworzeniu takiej placówki.
Nasze relacje biznesowe pokazały, że Bank nie jest skostniałą,
bezduszną instytucją jak zwykło się myśleć o bankach.
Spotkaliśmy się z zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do prowadzonej przez nas działalności oraz realizowanej inwestycji. Wiemy, że możemy się zwrócić w razie
jakichkolwiek pytań i niepewności do osób nam życzliwych,
co jest bardzo istotne dla każdego, kto prowadzi własną ﬁrmę.
Czego można Państwu życzyć?
Myślę, że przede wszystkim zdrowia oraz szybkiego powrotu
do normalności. Życzylibyśmy sobie również, aby „czynnik
ludzki”, na którym opieramy i budujemy naszą działalność
był dla nas zawsze dużą motywacją, zarówno w kontekście
codziennej pracy, jak i dalszego rozwoju.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały: Anna Kądziołka, Sabina Załupska
Dom Seniora "Nad Młynem" to obiekt na miarę XXI wieku, z wszelkimi
udogodnieniami dla osób w podeszłym wieku. Placówka dysponuje
34 całodobowymi pomieszczeniami. Można z niej korzystać także
w ramach pobytu dziennego. Jest bardzo nowocześnie urządzona
z różnymi salami do rehabilitacji czy hydromasażu.
Więcej na www.domsenioranadmlynem.pl
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Wspominamy naszą
koleżankę śp. Zoﬁę Mróz
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki. Odeszła od nas
śp. Zoﬁa Mróz - ceniona, długoletnia Pracownica Banku, niezwykle oddana swojej pracy,
odznaczona Złotą Odznaką im. Franciszka
Stefczyka przez Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych. Pani Zoﬁa dała się poznać jako
wspaniała osoba, zawsze pełna życzliwości,
ciepła i empatii dla ludzi. Jesteśmy wdzięczni za
te lata, które było nam dane wspólnie pracować
i przyjaźnić się.
Tak śp. Zoﬁę Mróz wspominają współpracownicy:
Panią Zosię zawsze będę pamiętał jako
osobę z pozytywnym nastawianiem do życia.
Niezależnie od zaistniałych problemów, czy
to prywatnych, czy związanych z pracą,
zawsze widziała rozwiązanie w jasnych barwach.
Tą pozytywną energię roztaczała wokół
siebie powodując, że udzielała się ona innym
przebywającym w pobliżu i od razu świat stawał
się lepszy
- Wojciech Grzegorzek, Dyrektor Oddziału
Banku w Limanowej

„Nie odchodzi się tak naprawdę
i zupełnie – bo mimo wszystko
zawsze pozostaje się
w czyjejś pamięci i czekaniu”.

Śp. Zoﬁa Mróz była wspaniałą koleżanką.
Nigdy nie odmawiała pomocy. Dla każdego
miała ciepłe słowo. Zawsze znajdowała czas by
porozmawiać, doradzić oraz pomóc rozwiązać
problemy. Była życzliwym, pogodnym i skromnym człowiekiem.
..…taki dzień przychodzi zawsze niespodziewanie
i za wcześnie, a po nim jest już zupełnie inaczej…”
Tak bardzo nam Ciebie brakuje
- Koleżanki z Punktu Obsługi Klienta
w Limanowej - Sowliny
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Oszczędzanie zawsze się opłaca!
Ponad 10 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program
Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się w proces edukacji ekonomicznej
młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną
z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości
stać się świadomymi uczestnikami rynku ﬁnansowego i Klientami Banku. Program
SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii
i kształtująca postawy przedsiębiorczości – mówi Prezes Zarządu Adam Dudek

W roku szkolnym 2019/2020 oprócz
popularyzacji oszczędzania i działalności SKO
w szkołach, działania skoncentrowane były
wokół rozwijania talentów dzieci i młodzieży.
Dlatego też przedmiotem konkursu, zainicjowanego przez Bank, było wykonanie
komiksu z krótką historią o oszczędzaniu
w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej.
Jak się okazało oszczędzanie w SKO jest
doskonałym sposobem na realizację marzeń
i może wyzwolić potencjał artystyczny,
czego najlepszym dowodem były nadesłane
do Banku prace. Komisja konkursowa przy
ocenie prac brała pod uwagę: zgodność
pracy z tematyką konkursu, technikę
i estetykę wykonania pracy konkursowej,
kreatywność, oryginalność i nowatorski
pomysł oraz samodzielność wykonania
pracy.
Do 10 najlepszych wykonawców komiksu
traﬁły nagrody w postaci smartwatch’y
Xiaomi. Dodatkowo ze względu na bardzo
wysoki poziom prac, postanowiono przyznać
23 wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy!

Oszczędzaj i zdobywaj nagrody w roku szkolnym 2020/2021!
Oszczędzasz w SKO?
Weź udział w naszym konkursie
"Warto oszczędzać w SKO
w Banku Spółdzielczym w Limanowej"
i zdobywaj atrakcyjne nagrody!

W tym roku uczeń może sam wybrać nagrodę w danej grupie, tj.:
• za pierwszą książeczkę - skakankę lub świnkę skarbonkę
• za drugą książeczkę - domek EKO z karteczkami lub zestaw
paletek,
• za trzecią książeczkę - zestaw do badmintona lub torbę
sportowę typu „nerka”,
• za dziesiątą książeczkę - pendrive lub power bank

Tegoroczny konkurs "Warto oszczędzać w SKO w Banku
Spółdzielczym w Limanowej" skierowany jest do szkół
podstawowych oszczędzających pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Limanowej. Jego celem jest edukacja
ﬁnansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz
szerzenie wiedzy o działalności Banku.

Dodatkowo można zostać właścicielem hulajnogi. Wystarczy
wziąć udział w konkursie i wykonać:
• plakat o tematyce „Bank moich marzeń” (klasy 0-3)
• lub grę planszową o oszczędzaniu (klasy 4-8).

Nagrody gwarantowane w konkursie będą przyznawane dla
uczniów systematycznie oszczędzających.
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Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie Konkursu,
który znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem
www.bs.limanowa.pl

Nowi członkowie SKO
Liczba członków SKO w Szkole
Podstawowej w Świdniku powiększyła się o nowych 15 uczniów
z oddziału przedszkolnego.
Dzieci otrzymały książeczki
SKO oraz drobne upominki od
Banku, za które serdecznie dziękujemy.

Nagrody traﬁły do oszczędzających

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szyku, które systematycznie oszczędzały w SKO, odebrały nagrody
gwarantowane w postaci kubków, torebek sportowych oraz paletek. Gratulujemy.

Jeżeli oszczędzasz w SKO weź udział w naszym konkursie

„Warto oszczędzać w SKO
w Banku Spółdzielczym
w Limanowej”
Zdobywaj atrakcyjne nagrody!
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Sukces szkół oszczędzających pod patronatem
Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Regionalne Komisje Konkursowe wyłoniły laureatów konkursów Programu TalentowiSKO
– „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych
i „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.
Wśród laureatów znalazły się szkoły, oszczędzające pod patronatem naszego Banu, tj.
Zespół Palcówek Oświatowych im. Katarzyny
Smreczyńskiej w Koninie oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku.
Przypomnijmy, że ocenie poddane zostały
działania realizowane przez uczniów od 30
września 2019 roku do 13 marca 2020 roku.
Czas trwania konkursów został skrócony
z uwagi na zamknięcie szkół, spowodowane
pandemią COVID-19. Z tej samej przyczyny
majowe posiedzenia Komisji Konkursowych
zostały zawieszone.
Do zmagań konkursowych przystąpiło 91 szkół
podstawowych oraz 28 uczniów ze szkół
ponadpodstawowych. W Komisjach zasiedli
przedstawiciele organizacji od lat wspierających merytorycznie Program TalentowiSKO:
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Miło nam poinformować, że szkoły oszczędzające pod patronatem Banku
zostały oceniony bardzo wysoko, zajmując w etapie regionalnym konkursów:
II miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Koninie z liczbą punktów 78,
opiekun jest Elżbieta Banach,
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Marka w Tymbarku z liczbą punktów
48,7, opiekun Paulina Kowalczyk i Maria Mamak
Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych
realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów
wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania
i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.
Więcej na: www.talentowisko.pl

1. Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury
Ziemi Skrzydlańskiej
2. Stowarzyszenie Chór Mieszany Canticum Iubialeum
w Limanowej
3. Paraﬁę Rzymskokatolicką
p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej
4. Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna
„Zagródcanie”

10. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej
11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Halny”
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamienicy
12. Limanowski Dom Kultury
13. Szkołę Podstawową w Jastrzębiu
14. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Limanowej

5. Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej

15. Przedszkole Samorządowe Nr 1
im. H. Christiana Andersena w Tymbarku

6. Gminę Limanowa

16. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Limanowej

7. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Starej Wsi

17. Ludowy Klub Sportowy Mordarka

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
9. Fundację Akademia Piłkarska Mam Talent Limanowa
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18. Szkołę Podstawową w Klęczanach
19. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Limanowej

Międzyszkolne spotkanie młodych
ﬁzyków i chemików
Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat wspiera wydarzenie
pod hasłem „Dziwy ﬁzyki i chemii”. Te ciekawe zajęcia
pozalekcyjne pokazują, że poprzez doświadczenia uczymy
się najefektywniej, ponieważ poznajemy świat wszystkimi
naszymi zmysłami.
27 lutego 2020r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Laskowej po raz trzynasty zostało zorganizowane Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików, w którym
udział wzięli uczniowie okolicznych szkół oraz nauczyciele.
Naszym celem było pokazanie drugiego ciekawego oblicza
chemii i ﬁzyki - nauk zajmujących i pasjonujących młode
umysły. Szczególną wartość dydaktyczną miały samodzielnie
przeprowadzane eksperymenty przez młodych naukowców,
którzy chcieli pokazać, że ﬁzyka nie musi być trudna i nudna,
a chemia kojarzyć się wyłącznie z truciznami. Uczniowie
udowodnili, że wiedza chemiczna i ﬁzyczna może przydać się
w życiu codziennym - mówią Aneta Niezabitowska - Bielecka
i Regina Białk, nauczycielki chemii i ﬁzyki - organizatorki
imprezy.

Ciekawe pokazy pobudzały wszystkich do myślenia,
wyciągania wniosków i stawiania pytań, a uczniowie prezentujący doświadczenia nagrodzeni zostali gromkimi brawami.
Cieszymy się, że jako Bank Spółdzielczy w Limanowej mogliśmy
być sponsorem wydarzenia.

Podjęliśmy wyzwanie #GaszynChallenge!
Bank Spółdzielczy w Limanowej zawsze chętnie uczestniczy
w inicjatywach, które mają na celu pomoc innym, dlatego
z przyjemnością podjęliśmy wyzwanie #GaszynChallenge!,
do którego nominował nas Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych. Celem akcji była pomoc półtorarocznemu
Wojtusiowi choremu na SMA.

Przed budynkiem Centrali pracownicy Banku zebrali się
i wspólnie wykonali sportowe wyzwanie wykonując pompki
oraz przysiady. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Wojtusiowi
i innym chorym dzieciom.
Do dalszej akcji nominowaliśmy Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
w Knurowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Szpital
Powiatowy w Limanowej i Firmę PARTNER-ALMA Stach,
Król Sp. j. Nasi partnerzy podjęli wyzwanie i spisali się na medal!
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Limanowski Dom Kultury co roku w okresie wakacji zaprasza na Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej,
które odbywają się w zabytkowych wnętrzach limanowskiej Bazyliki. Wydarzenie muzyczne od lat wspiera
Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Rok 2020 przyniósł wiele niespodzianek i trudności dla
świata kultury. Okres przestoju spowodowany pandemią
koronawirusa sprawił, że wiele fes wali i wydarzeń kulturalnych
musiało uznać wyższość panujących okoliczności. Udało
się jednak, aby w tegoroczne wakacje organizator, zachowując
wszelkie środki ostrożności i przestrzegając obostrzeń,
przygotował trzy koncerty, podczas których usłyszeliśmy
repertuar najwybitniejszych twórców światowej muzyki,
w wykonaniu artystów cenionych w Polsce i poza granicami
naszego kraju.
W piątek, 24 lipca 2020 r., Ireneusz Wyrwa wraz ze
Sławomirem Zubrzyckim nawiązali do idei dzieł Leonardo da
Vinci. W koncercie zatytułowanym „Viola Organista”
usłyszeliśmy właśnie ten instrument, którego pomysłodawcą
był włoski geniusz renesansu, w towarzystwie pozytywu. Była
to nie lada gratka dla miłośników nie tylko muzyki dawnej
i klasycznej, ale również dla osób zafascynowanych dawnymi
instrumentami.
14 sierpnia, wnętrza limanowskiej Bazyliki wypełniły
dźwięki XIV i XV-wiecznego repertuaru o tematyce Maryjnej,
w opracowaniach wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
w wykonaniu zespołu Jerycho pod dyrekcją Bartosza Izbickiego.
Na koniec fes walu, 28 sierpnia, przed publicznością
zaprezentował się warszawski zespół muzyki dawnej Sabione a
pod dyrekcją Agnieszki Obst-Chwały. W trakcie koncertu
mieliśmy okazję przenieść się w złote czasy Królestwa Polskiego.
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Cieszymy się, że jako Bank od wielu lat możemy być częścią
tak pięknego i wartościowego wydarzenia – komentuje
Waldemar Żurek, Wiceprezes Zarządu Banku.
Honorowy patronat nad fes walem sprawuje niezmiennie
proboszcz paraﬁi M.B. Bolesnej w Limanowej ks. prałat
dr Wiesław Piotrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Mieczysław Uryga Starosta
Limanowski oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.
Kierownictwo artystyczne spoczywa w rękach prof. Ireneusza
Wyrwy, który jak zawsze poprzez słowo wiążące wyjaśniał
meandry wykonywanych utworów.

Turniej APMT Limanowa CUP 2020
Bank Spółdzielczy w Limanowej zawsze chętnie
angażuje się w działania na rzecz sportu oraz inicjatywy
związane z promocją aktywności ﬁzycznej, dlatego
po raz drugi wsparł Turniej Piłkarski pod nazwą
APMT Limanowa CUP 2020.

Podczas dwóch weekendów rozgrywek piłkarskich,
organizowanych przez Akademię Piłkarską MAM TALENT,
Limanową odwiedziło łącznie około 700 zawodników z 70
zespołów reprezentujących województwo: Małopolskie,
Podkarpackie i Świętokrzyskie.

Jako Bank z przyjemnością włączamy się w inicjatywy,
które promują takie idee jak zdrowy styl życia i rywalizacja
w duchu fair play – mówi Prezes Banku Adam Dudek.

Turniej został zorganizowany na wysokim poziomie,
wzorowo pod względem organizacyjnym jak i sportowym.
Gratulujemy organizatorowi oraz najmłodszym piłkarzom.

Bank Spółdzielczy w Limanowej mecenasem kultury
„Cieszę się, że możemy uczestniczyć w tym co tworzy Miejska Biblioteka
i Galeria Sztuki w Limanowej” – mówił Prezes Banku Spółdzielczego
w Limanowej Adam Dudek na wernisażu wystawy „Spojrzenia”.
„Przybliżacie ludziom sztukę, dzięki temu mogą skupić się na tym,
co jest piękne. To wszystko ma duży sens, a my jako Bank Spółdzielczy
chcemy się w to wpisać” - kontynuował.

W marcu br. w Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej odbył się wernisaż wystawy prac wykładowców
i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu, pt. „Spojrzenia”. Bank Spółdzielczy
w Limanowej, który wspiera działalność kulturalną
i edukacyjną w regionie, był partnerem wydarzenia.
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