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Do rąk Państwa trafia kolejny juŜ numer naszego bankowego wydawnictwa.
Tym razem następuje to w przededniu jakŜe wyczekiwanych przez nas wszystkich
Świąt BoŜego Narodzenia. W tym szczególnym okresie chcemy poinformować
Państwa o wydarzeniach, które absorbowały nas w ostatnim czasie. Nakładem wielu
sił i środków wprowadziliśmy do naszej oferty produktowej Bank Internetowy I-Bank,
system który pozwoli Państwu na dostęp do rachunku bankowego bez wychodzenia z
domu, poprzez komputer wyposaŜony w internet.
Na kolejnych stronach naszego biuletynu, przeczytacie Państwo takŜe o innych
produktach, które znajdują się w naszej ofercie, a takŜe o promocjach i
niespodziankach przygotowanych dla Państwa na gorący świąteczny czas.

Spokojnych i radosnych
Świąt BoŜego Narodzenia
spędzonych w gronie rodzinnym
oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,
naszym Klientom

W tym numerze:





Ŝyczy
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy
Gospodarczego Banku Spółdzielczego
w Mosinie

Bank Internetowy I-Bank.
Promocyjna Lokata SGB.
Świąteczne upominki.
Informacja o ofercie
Banku.

Bank Internetowy „I-Bank”.
śyjemy w coraz większym tempie.

BANK INTERNETOWY I-BANK

W ogromnym stopniu pochłaniają nas
obowiązki zawodowe i rodzinne. Coraz
częściej brakuje nam czasu na wypełnienie
tradycyjnych druków rachunków i wizytę
w

banku.

Internetowemu

Teraz

dzięki

„I-Bank”

Bankowi
posiadacz

rachunku bankowego w GBS w Mosinie
moŜe dokonać przelewu lub sprawdzić

DOSTĘP DO RACHUNKU
24 h NA DOBĘ

saldo rachunku nie wychodząc z domu, a
takŜe w pracy czy wakacyjnego wyjazdu
nawet w najdalszy zakątek na świecie.

Wystarczy, Ŝe będzie miał moŜliwość skorzystania z komputera z dostępem do internetu.
Oprócz czasu, korzystając z systemu Banku Internetowego „I-Bank” oszczędzamy
takŜe pieniądze. Opłaty za operacje dokonywane na rachunku w tradycyjny sposób – przy
stanowisku dysponenckim są obciąŜone wyŜszymi prowizjami w porównaniu z realizacją
tych samych czynności przez internet.

Porównanie podstawowych opłat w rachunku stacjonarnym i Banku Internetowym
I-Bank
Rachunek stacjonarny

Bank Internetowy I-Bank

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Przelew na rachunek:
1. Prowadzony w GBS.
2. Prowadzony w innym
banku:
-Elixir(ekspres)
-wplata do ZUS i Urzędu
skarbowego
-pozostałe (przekazywane
elektronicznie)

Bez opłat

Bez opłat

2,80 zł

1,00 zł

3,50 zł

1,20 zł

2,40 zł

-
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Rachunek rozliczeniowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Przelew na rachunek:
1. Prowadzony w GBS.
2. Prowadzony w innym
banku:
-Elixir(ekspres)
-wplata do ZUS i Urzędu
skarbowego
-pozostałe (przekazywane
elektronicznie)

Bez opłat

Bez opłat

4,50 zł

2,00 zł

4,00 zł

2,50 zł

3,50 zł

-

Rachunek dla rolników
Przelew na rachunek:
1. Prowadzony w GBS.
2. Prowadzony w innym
banku.

Bez opłat

Bez opłat

2,50 zł

2,00 zł

Dla wielu osób przyzwyczajonych do realizacji przelewu przez Dysponenta w Banku,
samodzielne wykonanie operacji moŜe wydawać się skomplikowane. Zapewniamy jednak, Ŝe
to wraŜenie minie wraz z pierwszą zrealizowaną w Banku Internowym „I-Bank” transakcją.
System jest niezwykle przyjazny dla Klienta. Rozwiązania w nim zastosowane pozwalają w
dostosowanym do uŜytkownika czasie, bezstresowo, krok po kroku zrealizować daną
operację. Bardzo pomocna przy pierwszej rejestracji do systemu jest Instrukcja procesu
aktywacji oraz obsługi Banku Internetowego „I-Bank”, która wskazuje kolejne czynności,
jakie naleŜy wykonać. Jest ona ilustrowana grafikami, które odzwierciedlają kolejne
elementy, które zobaczymy na ekranie komputera podczas pierwszego wejścia do systemu
Banku Internetowego I-Bank. Przed rozpoczęciem aktywacji do systemu naleŜy zapoznać się
z Regulaminem świadczenia usług Banku Internetowego (I-Bank) w GBS w Mosinie, który
szczegółowo wskazuje wszystkie prawa i obowiązki Banku i Klienta w zakresie
funkcjonowania produktu.
PoniewaŜ jednym z priorytetów dla Banku przy podejmowaniu decyzji o
wprowadzeniu usługi Banku Internetowego I-Bank było bezpieczeństwo korzystania z
systemu dla Klienta, w produkcie zastosowano jedno z najnowocześniejszych, znanych na
świecie rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Bezpieczeństwo rachunku Klienta w
ramach Banku Internetowego I-Bank opiera się na systemie zabezpieczeń, z których
najwaŜniejszym elementem jest tzw. klucz sprzętowy (podłączany do komputera za pomocą
portu USB), na którym wygenerowany jest indywidualny ciąg znaków, który wraz
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dodatkowymi elementami zabezpieczenia: identyfikator, hasło, numer PIN stanowi jedyny
sposób właściwej identyfikacji uŜytkownika.

Dlatego tak waŜne jest zachowanie przez

uŜytkownika elementarnych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu i przechowywaniu
wszystkich elementów identyfikacji Klienta. Nie naleŜy osobom nieupowaŜnionym
udostępniać jakiegokolwiek z wymienionych

wcześniej czynników, stanowiących o

bezpieczeństwie naszych środków na rachunku.
Aby skorzystać z dostępu do systemu Banku Internetowego I-Bank, naleŜy podpisać
Umowę dotyczącą świadczenia usług za pośrednictwem Banku Internetowego ‘I-Bank”,
w jednej z następujących Placówek GBS w Mosinie:
•

Mosina, ul. Dworcowa 9 (Centrala Banku),

•

Buk, ul. Przemysława 8,

•

Stęszew, ul. Rynek 11,

•

Puszczykowo, ul. Poznańska 108a.

Ponadto we wszystkich Jednostkach Organizacyjnych Banku moŜna uzyskać wszelkie
informacje o produkcie jak i wypełnić stosowny wniosek o dostęp do rachunku bankowego
poprzez system Banku Internetowego I-Bank.

Jakie usługi oferuje Bank Internetowy I-Bank w ramach korzystania z rachunku:
• dostęp do historii rachunku i sald konta.
• realizacja przelewów między rachunkami w GBS w Mosinie, a takŜe do innych
banków na terenie całego kraju.
• realizacja przelewów na rzecz ZUS i Urzędów skarbowych.
• definiowanie listy odbiorców (kontrahentów), co pozwala na uniknięcie
ponownego, czasochłonnego wypisywania treści powtarzalnych przelewów.
• samodzielna zmiana hasła dostępu do systemu.

Z dostępu do swojego rachunku bankowego w GBS w Mosinie za pomocą Banku
Internetowego I-Bank mogą skorzystać:
•

posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

•

posiadacze

rachunków

rozliczeniowych

dla

Klientów

prowadzący działalność z jednoosobową reprezentacją.
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instytucjonalnych,

•

posiadacze rachunków rolniczych.

Wejście do systemu Banku Internetowego I-Bank następuje poprzez witrynę
internetową Banku: www.gbsmosina.pl, na której znajdują się dwa linki związane z
produktem, nazwane odpowiednio:
-Bank internetowy.
-Program Java (którego instalacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania
aplikacji Banku Internetowego I-Bank).
Samodzielna realizacja operacji na swoim rachunku bankowym sprawia, iŜ stajemy się
niezaleŜni od godzin pracy Placówek Banku, mając przy tym pełna kontrolę nad operacjami
realizowanymi na rachunku. Powoduje to coraz większą popularność rachunków z
internetowym dostępem dla Klienta. UmoŜliwiając Państwu korzystanie z elektronicznego
kanału realizacji operacji bankowych, podąŜamy za nowoczesnymi trendami w bankowości,
które pozwalają na coraz pełniejszy dostęp Klienta do środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych.

***
Promocyjna Lokata SGB
W dniu 16.10.2006r. rozpoczęła się promocja kolejnej juŜ edycji Lokaty terminowej
SGB. Ta organizowana wraz z GBW S.A. oraz innymi bankami zrzeszonymi w Spółdzielczej
Grupie

Bankowej

promocja

cieszy się

tradycyjnie

juŜ

bardzo

duŜym

Państwa

zainteresowaniem.
Główne załoŜenia lokaty nie uległy zmianie:
-minimalna kwota wkładu 500 zł.
-okres umowny 6-miesięcy.
-stałe oprocentowanie w wynosi 3,00 % w skali rocznej.
Kwota lokaty stanowiąca wielokrotność minimalnej kwoty wkładu zwiększa szanse
posiadacza w losowaniu.
Tym razem nagrody stanowią:
-samochód osobowy Honda Civic.
-dwie nagrody pienięŜne w wysokości 10.000 zł.
-132 nagrody rzeczowe w postaci sprzętu RTV.
Promocja Lokaty potrwa do 15.12.2006r. Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest
utrzymanie wkładu przez cały okres umowny.
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***

JESIENNA PROMOCJA
Konsumpcyjne Kredyty Gotówkowe !!!
•

termin spłaty – do 5 lat.

•

oprocentowanie zmienne – 10,5 % w stosunku rocznym (dla kredytu w wysokości
5000, 00 zł, udzielonego na okres 60 miesięcy - RRSO wynosi 13,73 %)

•

prowizja przygotowawcza – 5 % udzielonego kredytu.

•

kwota kredytu – uzaleŜniona od dochodów Kredytobiorcy.

•

Uwaga!!! Kredyt do 5000,00 zł dla małŜeństw bez Poręczycieli.
Oferta waŜna do 23.12.2006r

***
Świąteczne upominki
W okresie przedświątecznym w szczególny sposób zapraszamy Państwa do odwiedzin
naszych Placówek. W polskiej kulturze istnieje piękny, prastary zwyczaj obdarowywania
prezentami bliskich oraz osób, na których w wyjątkowy sposób nam zaleŜy. Dlatego wzorem
roku ubiegłego czekały będą u nas na Klientów drobne upominki. Przy odrobinie szczęścia
moŜe powitać Państwa u nas Gwiazdor z poczęstunkiem. Mamy nadzieję, Ŝe uwagę Państwa
zwróci równieŜ świąteczny wystrój naszych Oddziałów. Wierzymy, Ŝe wszystkie nasze
okolicznościowe propozycje, pozwolą Państwu jeszcze intensywniej poczuć świąteczną
atmosferę.

***
Promocje płatności kartami VISA i MASTERCARD
Klienci GBS w Mosinie, będący posiadaczami kart VISA, którzy dokonają płatności
w okresie od 16. 10.2006r. do 31.12.2006r. mogą wziąć udział w losowaniu cennych nagród
w konkursie organizacji VISA. Warunkiem jest rejestracja transakcji na stronie internetowej
www.visa.pl

lub za pośrednictwem komunikatu SMS wysłanego ze swoim imieniem i
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nazwiskiem, datą i kwotą transakcji

pod numer 3339. Płatności kartowe dokonane w

określonym powyŜej terminie moŜna rejestrować do 14. 01.2007r.
Nagrodami w konkursie są:
•

3 samochody Toyota Corolla.

•

30 nagród pienięŜnych w wysokości 3.000 zł.

•

300 nagród pienięŜnych w wysokości 300 zł.

Weź udział takŜe w świątecznej promocji MASTERCARD. Wystarczy, Ŝe w promocyjne
weekendy od 10.11.2006r. do 31.12.2006r. (pełne dane w regulaminie promocji oraz na
ulotkach reklamowych konkursu) zapłacisz kartą MASTERCARD i zgłosisz to w powyŜszym
terminie za pomocą komunikatu SMS, wysłanego pod numer 3636 lub na stronie internetowej
www.mastercard.pl . Nagrody w konkursie stanowią:
•

Nagroda główna – 200 000 zł na nowe mieszkanie.

•

30 aparatów cyfrowych Konica Minolta.

•

10 zestawów kina domowego.

•

1000 kompletów kapci kąpielowych.

Regulaminy dotyczące obu konkursów znaleźć moŜna na podanych powyŜej stronach
internetowych obu organizacji.

***
Kredyt świąteczno-noworoczny
Jest juŜ tradycją, Ŝe co roku w okresie
świątecznym włączamy do naszej oferty okazjonalny

KREDYT
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

kredyt gotówkowy. Nie inaczej jest i tym razem. Od
06.12.2006r. moŜna juŜ korzystać z konsumenckiego
Kredytu świąteczno-noworocznego w Placówkach
GBS w Mosinie. Kredyt, ten jak mamy nadzieję
wspomoŜe

domowe

budŜety

w

kontekście

zwiększonych wydatków świątecznych, a takŜe
niezbędnych zakupów z początkiem nowego roku.
Kredyt będzie w ofercie Banku do końca stycznia
2007r.
... NA ŚWIĄTECZNE POTRZEBY
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Podstawowe warunki kredytowania:
•

termin spłaty – do 24 miesięcy.

•

oprocentowanie stałe:
-8,99% w stosunku rocznym – na okres kredytowania do 12 miesięcy.
-9,99% w stosunku rocznym – na okres kredytowania powyŜej 12 do 24
miesięcy.

•

prowizja przygotowawcza:
-3% udzielonego kredytu (dla posiadaczy ROR w GBS w Mosinie).
-3,5% udzielonego kredytu (dla pozostałych Klientów).

•

kwota kredytu – do wysokości 4-krotności wynagrodzenia.

Przy kredycie w wysokości 2500, 00 zł, na okres 24 miesięcy, z prowizją przygotowawczą
3%, RRSO wynosi 13,97%.
Zapraszamy do naszych Placówek !!!

***
Promocja usługi Depozytu Kopertowego
W

okresie

od

18.10.2006r.

do

DEPOZYT KOPERTOWY

30.04.2007r. obowiązywać będzie wyjątkowa
oferta na dostępną poprzez zainstalowane w
Banku

w

lutym

br.

bankomaty,

Depozytu Kopertowego.

funkcję

Przez pierwsze dwa

miesiące od momentu jej uruchomienia przez
Klienta,

nie

będą

pobierane

opłaty

za

korzystanie z usługi.

•

jeŜeli chcesz być niezaleŜny od godzin
pracy Placówek Banku.

•

jeŜeli chcesz mieć alternatywną
moŜliwość dokonania wpłaty na swój
rachunek,
w
dni
szczególnego
natęŜenia operacji kasowych.

Funkcja Depozytu Kopertowego umoŜliwia
dokonywanie wpłat gotówki na własny rachunek
bankowy

za

pośrednictwem

bankomatu

(czynnego całodobowo).
Funkcję ta dostępna jest w

następujących

SKORZYSTAJ Z OFERTY !

Placówkach GBS w Mosinie:
•

Mosina, ul. Dworcowa 9 (Centrala Banku),

•

Buk, ul. Przemysława 8,

•

Stęszew, ul. Rynek 11,
Wydawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie, 62-050 Mosina ul. Dworcowa 9 tel.061/8197 700,
fax 061/8136 139, www. gbsmosina.pl, email: bank@gbsmosina.pl
Redaguje: Adam Kowalczyk
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