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Zmiany
w Rodzinie
na swoim
Dowiedz się,
co się zmieniło
w rządowym
programie

od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Tegoroczna jesień w ESBANKU jest wyjątkowo obfita – wraz z jej rozpoczęciem rozlosowaliśmy nagrodę
główną w loterii „85 nagród na 85-lecie” – piszemy o tym na sąsiedniej stronie. W październiku ruszyła
natomiast sprzedaż kolejnych atrakcyjnych produktów – lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek "Więcej
co dnia" oraz Lokaty z nagrodami (o nowych produktach mogą Państwo przeczytać na stronie 5).
O czym jeszcze piszemy w aktualnym numerze „ESBANKU z bliska”? Prezentujemy Wolbórz, w którym
otworzyliśmy nową placówkę oraz rozmawiamy z Piotrem Bińkiem, Dyrektorem Oddziału nr IV.
Tłumaczymy także zmiany, jakie zaszły w programie „Rodzina na swoim” oraz podpowiadamy,
jak nauczyć dzieci oszczędzania.
Życzę przyjemnej lektury!
Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna
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z życia Banku

Lokata 85 nagród na 85-lecie –

– znamy zwycięzcę!
Jerzy Kaczmarek z Radomska został laureatem jubileuszowej loterii ESBANKU Banku
Spółdzielczego „85 nagród na 85-lecie”.
Losowanie odbyło się 24 września.
sobotniego koncertu
podczas dwudniowych warsztatów
młodzież przygotowali Lidka i Marcin
Pospieszalscy.
Po świetnym koncercie, który wprowadził
wszystkich w bardzo
pozytywny nastrój,
nadszedł czas na
Big Band Radomsko zachwycił publiczność
główną atrakcję
wieczoru – a więc
losowanie nagrody
głównej, którą było
47-metrowe mieszkanie na Osiedlu
Brzeziny w Radomsku lub 140 000 zł
w gotówce. W loLidia Pospieszalska podczas swojego
sowaniu wzięły
występu zaprezentowała utwory ze swojej
udział osoby, które
autorskiej płyty
w terminie od dnia
1 października do 31 grudnia
Losowanie nagrody głównej
2010 r. założyły lokatę promow loterii przeprowadzone
cyjną „85 nagród na 85-lecie”
zostało w Miejskim Domu
Kultury w Radomsku. Zgroma- i utrzymały na niej swoje
środki do 31 sierpnia 2011 r.
dzoną na sali widowiskowej
Każde 1 000 zł zdeponowane
publiczność powitał Jacek
Zacharewicz, Prezes ESBANKU. na lokacie stanowiło jeden
los. Wszystkich losów było
Następnie na scenie zaprezentował się Big Band Radom- natomiast ponad 24 000.
Nazwisko zwycięzcy odczytał
sko – grupa uzdolnionej
muzycznie młodzieży z RaJacek Zacharewicz:
– Nagrodę główną w naszej
domska, która występuje pod
jubileuszowej loterii, a więc
kierownictwem Pawła Zagaja.
47-metrowe mieszkanie lub
Muzycy zaprezentowali całą
140 000 zł w gotówce otrzygamę różnorodnych utworów
– od klasyki rocka „Stairway
ma… pan Jerzy Kaczmarek
z Radomska!
To Heaven" Led Zeppelin, po
Scena, na której odbywało się
standardy jazzowe. Nie zabralosowanie, wypełniła się kolokło też coveru utworu Steviego Wondera „Sir Dukan". Do
rowymi serpentynami, a cała

sala oklaskami publiczności.
Pozostałe 84 nagrody (pendrivy i odtwarzacze mp3)
zostały rozlosowane w okresie
zakładania lokaty.
Po losowaniu zgromadzona
na sali publiczność została
zaproszona na koncert Lidii
Pospieszalskiej z zespołem.
Polska wokalistka jazzowa
zaprezentowała na scenie
utwory ze swojej autorskiej
płyty „Inaije” i podbiła serca
radomszczan – zarówno
swym delikatnym głosem,
jak i mocnym brzmieniem
swojego zespołu (w którym
gra m.in. mąż Lidii, genialny
basista Marcin Pospieszalski).
Pan Jerzy Kaczmarek nie był
obecny na losowaniu, choć
jak później przyznał, wiedział
o nim i zastanawiał się czy
przyjść.
– Stwierdziłem jednak z żoną,

Punkt kulminacyjny imprezy –
– losowanie nagrody głównej

że pewnie i tak nie wygram.
A tu takie szczęście!
O wygranej poinformowaliśmy pana Jerzego w poniedziałek rano, telefonicznie.
Nie mógł uwierzyć w to, że to
właśnie jemu dopisało szczęście i kilka razy prosił o powtórzenie informacji.
Po zastanowieniu pan Jerzy
jako nagrodę wybrał gotówkę.
– Gotówka zawsze się przyda.
Trochę na pewno wydamy na
przyjemności.
Serdecznie gratulujemy zdobycia głównej nagrody w naszej jubileuszowej lokacie!

Jerzy Kaczmarek odebrał czek z rąk Prezesa Jacka Zacharewicza
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Kolorowe happeningi
w Radomsku i Częstochowie
W sierpniu dwie z naszych placówek przeszły
modernizację i zyskały zupełnie nowy wygląd.
Świętując ponowne otwarcie zorganizowaliśmy
dla mieszkańców Radomska i Częstochowy
kolorowe happeningi.

Małe mieszkanki Częstochowy
otrzymały kolorowe motylki

W Radomsku nowy wygląd
zyskała placówka mieszcząca
się przy ul. Reymonta 6. W Częstochowie placówka znajdująca się wcześniej przy al. N.M.P.
43 została przeniesiona pod
nowy adres – do al. Tadeusza
Kościuszki 27. Obie filie zyskały
nowoczesny wygląd i stały się
bardziej funkcjonalne.
Na ponowne otwarcie
przygotowaliśmy dla naszych Klientów i ich pociech
niespodziankę – kolorowe
zwierzątka robione z balonów.
Dmuchanymi figurkami kotów,

Kolorowe zwierzątka zrobiły furorę wśród radomszczan

psów, motyli czy papug były
zachwycone nie tylko dzieciaki, ale również ich rodzice
czy dziadkowie. Na przechodniów czekał także miś
ESBANKUŚ, który rozdawał
wszystkim cukierki.

ESBANK na Targach Pracy
13 września w Radomsku
odbyły się I Radomszczańskie Targi Pracy. Wśród
obecnych na targach
wystawców nie mogło
zabraknąć ESBANKU
Banku Spółdzielczego.
Na naszym stoisku Pracownicy Wydziału HR oraz Wydziału
Marketingu prezentowali
najpopularniejsze stanowiska, na jakie poszukujemy
pracowników, wymagania
stawiane kandydatom oraz
poszczególne kroki procesu
rekrutacyjnego. Targi były też
okazją do złożenia swojego
CV, z czego skorzystało wielu
uczestników targów.
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– Stoisko ESBANKU Banku Spółdzielczego cieszyło się dużym
zainteresowaniem podczas
Targów Pracy. Uczestnicy
bardzo chętnie podejmowali
rozmowę, w trakcie której pytali
np. o to, jakie trzeba posiadać
kwalifikacje zawodowe do pracy w Banku czy jakie warunki
oferuje ESBANK jako pracodawca. Wszyscy byliśmy bardzo
zaangażowani, aby udzielić
każdemu rozmówcy wyczerpujących odpowiedzi oraz konkretnych informacji o naszym
Banku. Warto zauważyć, że
targi odwiedziło bardzo wielu
radomszczan, co świadczy o
zapotrzebowaniu na podobne
przedsięwzięcia na lokalnym
ESBANK Bank Spółdzielczy

rynku pracy. Targi Pracy to inicjatywa warta uwagi na przyszłość. To ogromne wsparcie zarówno dla osób poszukujących

– Moja wnuczka dostała jamnika z baloników i jest zachwycona. Taka akcja to bardzo ciekawy
sposób na promowanie banku –
powiedziała pani Teresa, która
uczestniczyła w happeningu
w Częstochowie.

pracy, jak i dla firm, mogących
zaprezentować się jako solidni
pracodawcy. Było to interesujące doświadczenie – mówi
Anna Podolska, Pracownik
ds. HR w ESBANKU Banku
Spółdzielczym.

Stoisko ESBANKU na Targach Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem

z życia Banku

ESBANK liderem
Więcej co dnia dzięki
w kredycie solarnym nowej lokacie
promocyjnej
Od października 2010 r.
w ofercie ESBANKU znajduje się kredyt na zakup
i montaż kolektorów
słonecznych. I właściwie
od samego początku
jesteśmy liderem
w ramach Spółdzielczej
Grupy Bankowej w ilości
złożonych przez Klientów
wniosków kredytowych.

Przez rok funkcjonowania
kredytu w naszej ofercie
otrzymaliśmy od naszych
klientów 137 wniosków
kredytowych na łączną kwotę
ponad 2 mln zł. Jest to najlepszy wynik wśród 126 banków
spółdzielczych SGB udzielających kredyt solarny.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z oferowanego produktu, który
jest dobrym uzupełnieniem
naszej oferty. Skierowany jest
on do osób chcących obniżyć
koszty eksploatacji domu.
Kredyt na zakup i montaż
kolektorów słonecznych jest

Dzęki kolektorom słonecznym ogrzewana jest ciepła
woda użytkowa

kolejnym działaniem zmierzającym do postrzegania nas jako
Banku proekologicznego. A to
wyróżnia nas na rynku – mówi
Tomasz Kotlewski,
Wiceprezes ESBANKU
Banku Spółdzielczego
ds. Finansowych.
Dzięki kredytowi na zakup
i montaż kolektorów słonecznych nasi Klienci mogą nie
tylko zyskać niższe rachunki
za ogrzewanie wody, ale także
otrzymać 45% dofinansowania z Narodowego Funduszu
Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska.

Jak zarabiać
każdego dnia?
To proste.
Wystarczy tylko
założyć lokatę
z dzienną
kapitalizacją odsetek.
Od października jest ona
obecna w ofercie ESBANKU.
Lokata "Więcej co dnia" oferuje
zysk wyższy niż na standardowych lokatach.
Oprocentowanie lokaty wynosi
4,86% – to tyle, co 6% na zwykłej lokacie. Dzięki dziennej kapitalizacji odsetek podatek od
dochodów kapitałowych (tzw.
podatek Belki) po zaokrągleniu
wynosi 0 zł. To sprawia, że nasi
Klienci otrzymują cały zysk na
swoje konto. Aby zarobić tyle
na zwykłej lokacie, musiałaby ona mieć oprocentowanie
właśnie 6%.

Postaw na zysk i wygraną
17 października
ruszyła sprzedaż kolejnej 6-miesięcznej
Lokaty z nagrodami
z oprocentowaniem
5,1% w skali roku.
Pula wszystkich nagród wynosi ponad
968 000 zł, a do
wygrania są m.in.
4 nowe Fordy Ka.

Nagrody będą rozlosowane
wśród wszystkich osób, które
w terminie 17 października –

W Lokacie z nagrodami można
wygrać m.in. Forda Ka

– 23 grudnia 2011 założą
lokatę na kwotę minimum
500 zł i utrzymają ją przez
okres 6 miesięcy.
Każde 500 zł zdeponowane na lokacie
to dwa losy.
Lokatę będzie można założyć w bankach spółdzielczych
należących do
Spółdzielczej Grupy
Bankowej. Wśród
wszystkich Klientów
biorących udział
ESBANK Bank Spółdzielczy

Dodatkowo wypracowane odsetki codziennie są dopisywane
do zgromadzonego kapitału.
Minimalna kwota na jaką można założyć lokatę to 1 000 zł,
maksymalna – 15 000 zł.
Maksymalna kwota lokaty jest
ustalona tak, aby nie przekroczyć kwoty 2,50 zł odsetek za
dzień, co pozwala uniknąć odprowadzania podatku Belki.
Każdy Klient może jednak założyć dowolną liczbę lokat. Lokatę
"Więcej co dnia" można zakładać do 31 grudnia 2011 roku.

w promocji rozlosowane
zostaną:
– 4 Fordy Ka,
– 1 skuter Keeway
Hurricane 50,
– 1 telewizor LG TV LED,
– 1 mikro wieża CD
Grundig Ovation,
– 1 CB Radio,
– 1 wypiekacz do chleba
Zelmer.
Dodatkowo wśród Klientów
ESBANKU rozlosowane zostaną 2 telewizory LG oraz
2 wypiekacze do chleba.
Losowanie nagród odbędzie
się 11 lipca 2012 r.
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nasz gość

Obecność ESBANKU w Wolborzu
będzie korzystna dla mieszkańców
O rozwoju Oddziału IV, który obejmuje
Piotrków Trybunalski, Tuszyn, Gorzkowice
i Wolbórz, rozmawiamy z Piotrem Bińkiem,
Dyrektorem Oddziału.
Na terenie Piotrkowa i ziemi piotrkowskiej ESBANK
jest obecny już od kilku lat.
Jak Pan ocenia działalność
Banku na tym obszarze?
Rozwój ESBANKU na terenie
Oddziału IV jest bardzo widoczny, szczególnie w sektorze klientów firmowych i korporacji. Zajmujemy się pełną
obsługą firm – prowadzimy
ich rachunki, pomnażamy
oszczędności, a także udzielamy kredytów pozwalających
sfinansować nowe inwestycje
czy bieżącą działalność.

Dużym zainteresowaniem
wśród firm cieszą się także
produkty ubezpieczeniowe.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dzięki ciekawej
ofercie równie mocno rozwijać
będzie się sektor bankowości
skierowanej do klientów indywidualnych.

Najnowsza placówka
ESBANKU zostanie otwarta
w listopadzie 2011 w Wolborzu. Co zadecydowało
o wyborze akurat tej
miejscowości?
W 2009 roku ESBANK wygrał
przetarg na bankową obsługę
budżetu gminy Wolbórz.
Wzbudziło to zainteresowanie społeczności
wolborskiej, wiele
osób pytało nas, czy
w mieście powstanie
placówka banku.
Postanowiliśmy
więc przeprowadzić
badania rynku – pytaliśmy mieszkańców
gminy Wolbórz m.in.
o to, czy korzystają
z usług

Piotr Biniek, Dyrektor Oddziału ESBANKU w Wolborzu

6

ESBANK Bank Spółdzielczy

bankowych oraz co wpływa
na ich decyzję o wyborze
banku. Badanie pokazało, że
mieszkańcy Wolborza oczekują usług, które pozwolą zaspokoić ich potrzeby. Stąd też
decyzja o otwarciu placówki.
Warto również wspomnieć
o tym, że nasza współpraca
z Wolborzem do czasu otwarcia placówki nie polegała tylko
na obsłudze bankowej gminy.
W 2010 i 2011 roku nasz Bank,
zgodnie z hasłem „działamy
lokalnie”, wsparł bowiem

i montaż kolektorów słonecznych z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyt z dopłatami „Rodzina na swoim”czy kredyty
z dopłatami dla rolników. Poza
tym w placówce w Wolborzu,
podobnie jak w innych placówkach ESBANKU, można będzie wykupić ubezpieczenie.
Placówka będzie też wyposażona w bankomat, z którego
bez prowizji pieniądze mogą
wypłacać klienci wszystkich
banków spółdzielczych.

Na pierwsze 50 osób, które założą rachunek,
lokatę czy też wezmą kredyt w placówce
w Wolborzu, czekają prezenty.
organizację Dni Wolborza. Cieszymy się, że m.in. dzięki nam
w mieście mogą odbywać się
ciekawe imprezy, na pewno
będziemy wspierać je również
w przyszłości. Od siebie dodam jeszcze, że bardzo cieszy
mnie to, że otworzyliśmy
placówkę właśnie w Wolborzu
– jest to moje rodzinne miasto.

Jakie usługi będą dostępne
w placówce w Wolborzu?
Mieszkańcy Wolborza będą
mogli korzystać z pełnej gamy
produktów oferowanych przez
nasz Bank. Produkty dla siebie
znajdą więc klienci indywidualni, firmowi oraz rolnicy.
Oprócz standardowych
produktów, takich jak
rachunki, lokaty czy
kredyty, w naszej ofercie znajdą się również:
kredyt na zakup

Jakie promocje na otwarcie
przygotował ESBANK dla
mieszkańców Wolborza?
Mieszkańcy Wolborza, którzy
założą u nas rachunek osobisty,
firmowy lub rolniczy, mogą
liczyć na darmowe prowadzenie konta oraz darmowy
dostęp do rachunku przez
Internet do 30 września 2012
oraz jedynie 1,50 zł za wszystkie opłaty kasowe do kwoty
1 000 zł. Promocję przygotowaliśmy także dla osób biorących Pożyczkę dla Ciebie –
prowizje przygotowawcza oraz
od udzielenia pożyczki zostały
obniżone o 50%. Dodatkowo
dla pierwszych 50 osób które
założą rachunek, lokatę czy
też wezmą kredyt w placówce
w Wolborzu, dołączamy
prezent – firmowe upominki.
Dziękuję bardzo za wywiad.

nasze miejsca

Wolbórz – najmłodsze
miasto w Polsce

Tym razem z wizytą odwiedzamy Wolbórz, w którym
od listopada 2011 znajduje się placówka ESBANKU
Banku Spółdzielczego. Adres naszej najnowszej
placówki to plac Jagiełły 17. Obsługą Klienta zajmują się
Aneta Burda, Magdalena Olejnik i Agnieszka Mordaka.

Bogata historia

© www.wolborz.ugm.pl

miejskie, co przyczyniło
Pierwsza historyczna
się do dalszego prężnego
wzmianka o Wolborzu
rozwoju. O świetności
pochodzi z roku 1065. Wtedy
Wolborza świadczyły liczne
otaczały go lasy pełne
odwiedziny królów polskich:
zwierzyny, na którą chętnie
15 razy w mieście przebywał
polowano. Na początku XIII
Władysław Jagiełło, dotarli tu
wieku był już znaczącym
również inni królowie – m.in.
grodem i uchodził za
Zygmunt August, Stefan
główny ośrodek w okolicy.
Batory, Michał Korybut
W 1273 roku otrzymał prawa
Wiśniowiecki, Jan III Sobieski
czy Stanisław
August Poniatowski.
W XVII wieku miasto
zaczęło chylić się
ku upadkowi –
w 1618 nawiedziło
je „morowe
powietrze” i duży
pożar, w 1671 roku
kolejny duży pożar,
spowodowany
uderzeniem
Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu
pioruna, zniszczył
prawie całe miasto.
Wolborza nie
oszczędzono też
podczas „potopu
szwedzkiego” oraz
rozbiorów Polski.
W 1870 roku stracił
on prawa miejskie.
Po II wojnie
światowej
Wolbórz zaczął się
odbudowywać.
W 1993 r.
przywrócono mu
herb odebrany
wraz z utratą praw
miejskich, a od
Kościół św. Mikołaja w Wolborzu
2009 roku posiada

nowy herb zatwierdzony
przez Komisję Heraldyczną.
Od 1 stycznia 2011 r. Wolbórz
znowu jest miastem.

Wiele sukcesów
Ostatnie lata to czas rozwoju
gminy. W Wolborzu powstały
magazyny logistyczne,
dające kilkaset nowych
miejsc pracy, hala sportowa,
nowe drogi, wodociągi,
oczyszczalnie ścieków,
a także kanalizacja. Te i inne
inwestycje zostały docenione
na zewnątrz – Wolbórz
zdobył tytuł Gminy Roku 2010
w województwie łódzkim.
W rankingu Rzeczpospolitej
uplasował się w pierwszej
setce gmin wiejskich
w Polsce oraz na 12 pozycji
w zakresie pozyskiwania
środków unijnych. Został
również laureatem
plebiscytu Europejskie
Miasto – Europejska Gmina
i znalazł się wśród finalistów
konkursu Eko-Lider 2010.

Wolbórz pełen atrakcji

© www.wolborz.ugm.pl

W Wolborzu znajduje się
Pałac Biskupów Kujawskich –
– jedna z najświetniejszych
rezydencji magnackich
w Polsce z okresu późnego
baroku. W odrestaurowanym
zabytku znajduje się obecnie
Zespół Szkół Rolniczych,
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wolborzu,
a także izba muzealna,
w której przechowywane
są pamiątki historyczne
z dziejów Wolborza. Na
uwagę zasługuje także
pochodzący z XV wieku
Kościół parafialny pw.
Św. Mikołaja usytuowany
w centrum miasta.
Odwiedzając Wolbórz
warto zwiedzić Pożarnicze
ESBANK Bank Spółdzielczy

Wolbórz położony
jest w województwie
łódzkim, na terenie
powiatu piotrkowskiego, przy drodze krajowej nr 8 Warszawa-Wrocław- Katowice,
pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim,
a Piotrkowem Trybunalskim. Gmina liczy
7 700 mieszkańcow.

Aneta Burda, Agnieszka Mordaka
i Magdalena Olejnik – obsługa
placówki w Wolborzu

Centrum HistorycznoEdukacyjne Ziemi Łódzkiej.
Znajdują się tam bogate
zbiory sprzętu strażackiego,
umundurowania,
odznaczeń, starych fotografii
i dokumentów. Atrakcją
dla najmłodszych będą na
pewno miniatury pojazdów
strażackich z różnych krajów.
Wśród turystycznych atrakcji
Wolborza warto wspomnieć
również o licznych szlakach
turystycznych (np. wodnym),
rezerwatach przyrody czy
ścieżkach rowerowych,
które prowadzą m.in. wokół
znajdującego się w pobliżu
Zalewu Sulejowskiego.
Nie pozostaje nam nic innego,
jak zaprosić Państwa do
Wolborza i do naszej
nowej placówki!
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Uczymy dzieci
oszczędzania
Początek roku szkolnego jest
idealnym momentem, aby
rozpocząć edukację finansową
naszych dzieci. W poradniku
finansowym podpowiadamy,
jak można wyrabiać nawyk
oszczędzania zarówno
u najmłodszych, jak i trochę
starszych.

– jeśli przyzwyczają się do
tego, że zawsze z łatwością
otrzymują wszystko co chcą,
to takie nastawienie nie zmieni się również w przyszłości.
Skarbonka – przyjaciel
od małego
Pierwszym i najprostszym
sposobem, aby nauczyć
dziecko odkładania nawet
najmniejszych kwot, jest skarbonka. W niej maluchy mogą
zbierać pieniądze na nową
zabawkę czy
rower. I nawet
jeśli nie uda im
się zaoszczędzić
całej kwoty, to
będą mieć poczucie, że mają
nową zabawkę
właśnie dzięki
gromadzeniu
pieniędzy
w skarbonce.

dzieciaków jest to interesująca
forma odkładania pieniędzy –
– przede wszystkim dlatego,
że uczy systematyczności.
Dzieci oszczędzające w SKO
otrzymują książeczki, w których odnotowywana jest
każda wpłata. Na zakończenie
roku szkolnego pieniądze
można wyciągnąć, albo też
oszczędzać dalej. Poza tym
za swoją działalność w SKO
dzieci często otrzymują
różne upominki, co może być
dodatkową motywacją do
odkładania pieniędzy.
Szkolne Kasy Oszczędności
działające w szkołach organizują także wiele konkursów
propagujących oszczędzanie
– biorąc w nich udział dzieci
uczą się i bawią jednocześnie.

Nawet najmłodsze dziecko
może oszczędzać pieniądze
na lokacie bankowej –
dzięki temu uczy się nie
tylko odpowiednio
gospodarować swoimi
finansami, ale również
otrzymuje odsetki.

Najprostszym sposobem, aby nauczyć dziecko odkładania
nawet najmniejszych kwot, jest skarbonka.

Przykład idzie z góry
Pamiętaj o tym, że dzieci przede wszystkim biorą przykład
ze swoich rodziców – ciężko
będzie je nauczyć odkładania
pieniędzy, jeśli rodzice wydają
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każdą zarobioną złotówkę.
Również dzieci, które co
chwilę dostają nowe zabawki,
gry czy filmy, z każdym
dniem będzie ciężej
nauczyć oszczędzania –
ESBANK Bank Spółdzielczy

Gry planszowe –
– kupuj i sprzedawaj
Ciekawym sposobem na naukę inwestowania pieniędzy
są gry planszowe – Monopoly
czy Eurobiznes. Uczą one
racjonalnego wydawania
pieniędzy, są także ciekawą
formą spędzenia wolnego
czasu – szczególnie jeśli dzieci
mogą w nią zagrać wraz ze
swoimi rodzicami.
Szkolne Kasy Oszczędności
W wielu szkołach funkcjonują
Szkolne Kasy Oszczędności –
– szczególnie dla młodszych

Regularne kieszonkowe
Świetnym sposobem na
nauczenie dziecka odpowiedzialnego gospodarowania
pieniędzmi jest kieszonkowe.
Należy tylko pamiętać o kilku
ważnych zasadach: trzeba
określić kwotę kieszonkowego, dni „wypłaty” oraz cele,
na jakie pieniądze mogą być
przeznaczone – np. doładowanie telefonu czy kosmetyki.
Aby kieszonkowe spełniało
swoją rolę w edukacji finansowej ważna jest konsekwencja – jeśli dziecku raz zabrak-

poradnik finansowy
nie pieniędzy na wydatki, to
następnym razem będzie je
rozsądniej planować.

2 700 bankomatom należącym do Spółdzielczej Sieci
Bankomatów.

Mały bankowiec
z własnym kontem
Kolejnym etapem wdrażania
dziecka w świat finansów jest
konto bankowe. W ofercie
ESBANKU znajduje się konto
ES Junior, które jest przygotowane właśnie z myślą o najmłodszych.
– Konto ES Junior jest przeznaczone dla osób poniżej 18 roku
życia. Założenie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne,
podobnie jak wpłaty i wypłaty
w kasie Banku. Posiadając swoje konto dzieci i młodzież mogą
na bieżąco monitorować stan
swoich finansów oraz odkładać pieniądze na wymarzony
cel – mówi Tomasz Pełka,
kierownik filii przy ul. Pułaskiego w Radomsku.
Osoby powyżej 13 roku życia
do rachunku mogą otrzymać także kartę debetową
VISA Electron Młodzieżowa.
Dzięki niej uzyskają bezpłatny
dostęp do swoich pieniędzy
w całej Polsce – dzięki ponad

Lokata dla dzieciaka
Nawet najmłodsze dziecko
może oszczędzać pieniądze
na lokacie bankowej – dzięki temu uczy się nie tylko
odpowiednio gospodarować
swoimi finansami, ale również otrzymuje odsetki.
– Do 13 roku życia pieniędzmi
dziecka zgromadzonymi na
lokacie mogą dysponować
tylko rodzice lub prawni opiekunowie, powyżej tego wieku
dziecko może samo dysponować środkami zgromadzonymi
na koncie – wystarczy tylko
pisemna zgoda rodzica – tłumaczy Tomasz Pełka.
Podobne warunki obowiązują przy rachunku oszczędnościowym KONKRET.
– Różnica wynika z samej
charakterystyki produktu.
Na rachunek oszczędnościowy można wpłacać środki
w każdej chwili, w każdej chwili
można je też wypłacić, nie tracąc przy tym odsetek. Lokata
jest natomiast zakładana na

Ciekawym sposobem na naukę inwestowania pieniędzy
są gry planszowe – Monopoly czy Eurobiznes.

z góry określony czas i wypłata
pieniędzy wcześniej powoduje
utratę odsetek – kontynuuje
Tomasz Pełka.
Pieniądze na karcie
przedpłaconej
Kolejnym sposobem na
edukację finansową są karty
przedpłacone, które działają
na zasadzie podobnej do

telefonu na kartę – aby móc
z niej korzystać, należy ją doładować odpowiednią kwotą.
Na kartę rodzice mogą regularnie przelewać np. kieszonkowe dla swoich pociech.
Młodym ludziom daje to
poczucie wolności i niezależności, ale jednocześnie uczy
ich planowania wydatków
i rozsądnych zakupów.

KONKURS
Weź udział w konkursie. Czeka na Ciebie jeden
z trzech zestawów esbankowych gadżetów.
Wystarczy tylko, że odpowiesz na pytanie:
Dla kogo przeznaczone jest konto ES Junior?
a. Dla osób poniżej 15 roku życia
b. Dla osób poniżej 18 roku życia
c. Dla uczniów i studentów
Odpowiedzi (a, b, c lub d) prześlij do 23 grudnia 2011 r. na
nasz adres mailowy redakcja@esbank.pl lub na kartce pocztowej na adres: ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Pułaskiego 11, 97-500 Radomsko, z dopiskiem „ESBANK z bliska”
oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.

Regulamin:
· w konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy ESBANKU
Banku Spółdzielczego,
· lista laureatów zostanie opublikowana w trzynastym
numerze „ESBANK z bliska”,
· nagrody zostaną przekazane w ciągu 3 tygodni
(od 23 grudnia 2011 r.),
· wygranie nagrody oznacza zgodę laureata na publikację
nazwiska i miejsca zamieszkania.
Rozwiązanie konkursu
W jedenastym numerze biuletynu pytaliśmy o maksymalną
premię przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego
przy kredycie technologicznym. Prawidłowa odpowiedź to
70%. Nasze gadżety trafiły do p. Dagmary Lewandowskiej
z Brzeźna, Agnieszki Bednarczyk z Radomska oraz Szczepana Łysika z Radomska. Gratulujemy!

ESBANK Bank Spółdzielczy
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Zmiany w „Rodzinie na swoim”
31 sierpnia 2011 roku w życie weszła
nowelizacja ustawy, która zmienia zasady
programu „Rodzina na swoim”,
wprowadzając m.in. dopłaty dla singli
oraz niższe limity cenowe dla mieszkań.
Na czym polega
"Rodzina na swoim"?
„Rodzina na swoim” funkcjonuje od 2006 roku. Do tej
pory dzięki niej małżeństwa
i osoby samotnie wychowujące dzieci mogły uzyskać przez
okres 8 lat dopłatę do kredytu
w wysokości połowy wartości
odsetek. Z programu można
skredytować np. zakup mieszkania, którego powierzchnia
maksymalna nie przekracza
75 mkw., czy wybudować
dom o powierzchni nie większej niż 140 mkw.
Dopłaty również dla singli
Nowelizacja ustawy spowodowała, że z dopłat do odsetek
mogą skorzystać także osoby

Nowe zasady
programu
"Rodzina
na swoim"
– z programu mogą
skorzystać także
tzw. single
– o kredyt nie mogą się
ubiegać osoby powyżej
35 roku źycia
– obniżony został
współczynnik służący
do wyliczania limitów
cen mieszkań
– wnioski do dopłat
przyjmowane będą tylko do końca 2012 roku
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nie pozostające w związku
małżeńskim i nie wychowujące dzieci – tzw. single. Dla
tej grupy osób zastosowano
jednak nieco inne wymogi niż
dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Po
pierwsze: singiel będzie mógł
sfinansować inwestycję dotyczącą tylko lokalu mieszkalnego, a jego metraż nie będzie
mógł przekroczyć 50 metrów
kwadratowych. Tutaj dopłatą
do odsetek objęte będzie tylko 30 metrów kwadratowych.
Po drugie, singiel chcący skorzystać z dopłat nie może być
wcześniej właścicielem innej
nieruchomości.
Pozostali beneficjenci nie mogą
być natomiast
właścicielami innej
nieruchomości w
chwili podpisania
umowy kredytu.

Zmiany w „Rodzinie na swoim” weszły
w życie 31 sierpnia 2011 r.

obniżenie współczynnika służącego do wyliczania limitów
cen mieszkań. W przypadku
nieruchomości nabywanych
na rynku wtórnym wartość
mnożnika określającego limit
ceny mieszkania została obni-

Wnioski o dopłaty
będą przyjmowane
tylko do końca
2012 roku.

Tylko do 35
roku życia
Dodatkowo o kredyt w programie nie będą mogły
ubiegać się osoby powyżej
35 roku życia. W przypadku
małżeństw kryterium to musi
spełniać co najmniej jedno ze
współmałżonków. Jedynym
wyjątkiem są osoby samotnie
wychowujące dzieci, w tym
przypadku nie ma limitu
wiekowego.
Niższe współczynniki
Istotną zmianą, jaką wprowadzono od 31 sierpnia, jest
ESBANK Bank Spółdzielczy

żona z 1,4 do 0,8, a w przypadku rynku pierwotnego
z 1,4 na 1. Mnożnik ten odnosi
się do maksymalnej ceny za
metr kwadratowy lokalu, na
który ma być zaciągnięty
kredyt preferencyjny. Wartość
średniej ceny metra lokalu
w danym województwie
określa co kwartał wojewoda.
Im mnożnik jest wyższy, tym
droższe może być mieszkanie
objęte programem.
– W wyniku obniżenia mnożników maksymalna cena metra

kwadratowego nieruchomości
została obniżona o ponad 42%,
a w przypadku rynku pierwotnego – o 28%. Jeśli chodzi
o wskaźniki obowiązujące
w IV kwartale tego roku np.
w województwie łódzkim, to dla
miasta Łodzi maksymalna cena
za metr kwadratowy na rynku
pierwotnym wynosi 4 663,50 zł,
a na rynku wtórnym 3 730,80zł.
W pozostałych miastach
naszego województwa jest to
odpowiednio 3513 zł i 2 810,40 zł
– mówi Tomasz Ambrozik,
kierownik Wydziału Klienta
Detalicznego w ESBANKU
Banku Spółdzielczym.
Dopłaty tylko do 2012 roku
Nowelizacja zakłada także,
że wnioski o dopłaty będą
przyjmowane tylko do końca
2012 roku.
– Osoby chcące skorzystać z dopłaty mają więc nieco ponad
rok na podjęcie decyzji i dopełnienie wszystkich formalności.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach
kredytu zapraszamy do placówek naszego Banku – dodaje
Tomasz Ambrozik.

działamy lokalnie
Tradycyjnie wrzesień upłynął nam na sportowo
– pod patronatem ESBANKU odbyły się bowiem
dwie imprezy – turniej koszykówki ulicznej ESBANK
Streetballmania oraz Turniej Tenisa o Puchar
Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Tenisowe zmagania
w Radomsku

42 zawodników wzięło udział w ósmej edycji Turnieju
Tenisa o Puchar Prezesa ESBANKU Banku Spółdzielczego.
Odbył się on w dniach 3-4 września na kortach tenisowych
MOSiR w Radomsku.

Koszykarskie emocje
za nami

Już po raz trzeci w Radomsku odbył się turniej koszykówki ulicznej ESBANK Streetballmania. W imprezie zorganizowanej przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 5 oraz
ESBANK udział wzięło 27 drużyn, łącznie blisko 100 osób.
Turniej był rozgrywany w dwóch dniach – 4 i 9 września,
na radomszczańskim Orliku. Pierwszego dnia rywalizowały ze sobą 3- i 4-osobowe ekipy w kategorii OPEN. Mecze
rozgrywano w dwóch grupach, do zdobycia przez jedną ekipę 11 punktów lub przez 8 minut. Do półfinałów
awansowały cztery drużyny: Terror Squad, Biali Murzyni,
ESBANK i SCKR Zdyszani.
W meczu o trzecie miejsce SCKR Zdyszani po emocjonującym meczu, dogrywce i rzutach osobistych pokonali
drużynę ESBANKU. W finale zwycięzcy Streetballmanii
z 2009 r. – Biali Murzyni (Adam Kuśmierz, Krzysztof Kuśmierz, Maciej Jędryszek) – pokonali ekipę Terror Squad.
W drugim dniu turnieju 9 września na boisku zaprezentowało się 16 trzy- i czteroosobowych ekip w trzech kategoriach: do lat 13, do lat 16 i dziewczęta. Zawodnicy
rozgrywali mecze systemem każdy z każdym.

Nagrodzeni w kategorii +45 i gra pojedyncza kobiet

Tenisiści przyjechali do Radomska m.in. z Warszawy, Zduńskiej Woli, Sieradza, Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Częstochowy. Rywalizowali w pięciu kategoriach.
W grze pojedynczej mężczyzn (kategoria OPEN) zwycięzcą
został Piotr Jaros, który pokonał Pawła Lewandowskiego
6:1, 6:1. W kategorii +45 najlepszy okazał się Arkadiusz
Wojtala, który pokonał Leszka Naskręckiego 2:6, 6:2, 6:4.
W grze podwójnej (kategoria OPEN) Andrzej Moczek i Leszek Naskręcki pokonali Arkadiusza Rezlera i Włodzimierza
Boronia 6:1, 6:1.
W turnieju kobiet (gra pojedyncza) zwyciężyła Beata Borowy, która w finale pokonała Grażynę Wojtalę 6:4, 6:3. Debel
kobiet zwyciężył duet Beata Borowy i Barbara Robaszek.

W ESBANK Streetballmanii wzięło udział 27 drużyn

W kategorii do lat 13 zwyciężyła drużyna FC Skarpetki
(Piotr Zakrzewski, Damian Gwoliński, Michał Kucharski,
Bartosz Zakrzewski), wśród chłopców do lat 16 najlepsza
okazała się ekipa Monkeys (Marcin Jaworski, Przemek Czołnowski, Piotr Majdecki), a wśród dziewcząt – Mistrzynie
(Ewelina Dzierżak, Barbara Zdzierak, Małgorzata Glejzer).
W konkursie rzutów za 3 punkty najlepiej poradzili sobie:
Magdalena Wlaźlak oraz Przemysław Czołnowski.

Rozgrywki w kategorii gra pojedyncza kobiet

Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz koszulki. Organizatorami turnieju byli: Zespół
Szkolno-Gimnazjalny nr 5 oraz ESBANK Bank Spółdzielczy.

ESBANK Bank Spółdzielczy
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lokata
Więcej co dnia

* zysk przy oprocentowaniu stałym 4,86% w skali roku dla 3-miesięcznej lokaty
z dzienną kapitalizacją odsetek, porównywalny jest z zyskiem lokaty z oprocentowaniem
stałym 6% w skali roku z kapitalizacją odsetek na koniec okresu depozytowego,
dla której odprowadzony byłby 19% podatek od dochodów kapitałowych.

3-miesięczna lokata
z dzienną kapitalizacją odsetek

