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Spotykamy się juŜ po raz kolejny z Państwem w czasie jakŜe długo
wyczekiwanych przez wszystkich Świąt BoŜego Narodzenia. I choć to okres
oczekiwania na te najpiękniejsze w roku Święta, Bank aktywnie przygotowywał się do
wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych.
W tym numerze chcielibyśmy podzielić się ostatnimi dokonaniami Banku
i zaoferować to, co wkrótce zamierzamy Państwu zaproponować.
Najistotniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni w Gospodarczym Banku
Spółdzielczym w Mosinie była zmiana systemu informatycznego i zmiana programu
do obsługi Banku Internetowego, który w obecnej formie nosi nazwę „Centrum Usług
Internetowych”. Planujemy wprowadzenie w przyszłym roku do gamy produktowej
Banku karty kredytowe Visa i Mastercard. Wyjaśnimy istotę działania kart
kredytowych oraz mechanizmy działające w ramach tych kart. W miesiącu styczniu
2008 roku rozpoczyna się równieŜ nowa promocyjna edycja Lokaty SGB dla rolników
„Pogoda na zysk”. Mamy teŜ dla Państwa ciekawą ofertę kredytową – Kredyt
„Choinka” na nadchodzące Święta, a na zakończenie przedstawimy nowe oblicze
Oddziału Banku w Mosinie przy ul. Wiosny Ludów 5.
Szanownym Klientom
Pragniemy serdecznie podziękować
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***
Nowy system informatyczny
1 grudnia 2007 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie
wdroŜony został nowy system informatyczny o nazwie "def BANK Pro-BS",
dostarczony przez firmę Asseco Poland S.A.
Firma ta jest wiodącą na rynku usług informatycznych i zajmuje się między
innymi dostarczaniem oprogramowania dla sektora bankowego. Zapewnia równieŜ
pełną i solidną obsługę podczas wdraŜania oprogramowania oraz podczas jego
obsługi. Z kompleksowych rozwiązań Firmy Asseco Poland S.A. korzysta obecnie
kilkanaście banków komercyjnych i ponad 300 banków spółdzielczych.
Zmiana systemu informatycznego ma na celu zwiększenie funkcjonalności pracy
Banku, polepszenie jakości oferowanych usług oraz uzyskanie większej efektywności
technologicznej. Oczywiście Państwa rachunki funkcjonują zgodnie z zawartymi
wcześniej umowami i aneksami.
Program „def BANK Pro-BS” wdroŜony przez nasz Bank jest nowoczesnym
systemem

informatycznym,

funkcjonującym

i

obsługującym

całą

strukturę

organizacyjną Banku, w tym Centralę oraz pozostałe jego placówki. Jest systemem,
który wydatnie ma pomóc w budowaniu własnych definicji produktów oraz dąŜyć do
pełnej obsługi klienta, od momentu pierwszego kontaktu, poprzez dokonanie
transakcji, aŜ do zakończenia kompleksowej obsługi. Poprzez wykorzystanie
moŜliwości tego systemu, będziemy starać się dąŜyć do poprawy jakości obsługi i
zaproponowania zróŜnicowanej oferty produktowo-usługowej Banku.
Dlatego juŜ teraz zapraszamy wszystkich Państwa do korzystania z naszych
usług w nowej rzeczywistości systemowej programu „def BANK Pro-BS”, mając
nadzieję, Ŝe pozwoli to nam na realizację powyŜszych zamierzeń. Będziemy Państwa
sukcesywnie informować o nowych rozwiązaniach, jakie Bank będzie mógł Państwu
zaoferować. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki tym przeobraŜeniom będziemy mogli spełnić
Państwa oczekiwania.
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***
Centrum Usług Internetowych
Wraz

ze

zmianą

systemu

informatycznego

w

Gospodarczym

Banku

Spółdzielczym w Mosinie, podjęliśmy równieŜ decyzję o zmianie programu do
bankowości elektronicznej. Firma Asseco Poland SA, która zapewniła nam nowy
system informatyczny, wyposaŜyła go takŜe w nowy program do obsługi Banku
Internetowego o nazwie
"Centrum

Usług

Internetowych".
Dlatego teŜ obecnie
kaŜdy posiadacz rachunku
w GBS w Mosinie moŜe
dokonać przelewów lub
sprawdzić stan swojego
konta

w

programu

nowej

szacie

do

obsługi

bankowości elektronicznej.
Nowy
początku

program

na

moŜe

się

wydawać

trochę

skomplikowany, ale juŜ po
chwili

działania

kaŜdy

Klient stwierdzi, Ŝe jest on
prosty

w

obsłudze

i

przystępny dla kaŜdego.
Nowy program posiada wiele funkcjonalnych moŜliwości, m.in.: dostęp do
historii rachunku i sald kona, realizacja przelewów wewnątrzbankowych lub
międzybankowych, realizacja przelewów z datą realizacji w przyszłości, realizacja
przelewów na rzecz ZUS i US, podgląd istniejących zleceń, definiowanie listy
odbiorców oraz samodzielna zmiana hasła dostępu do systemu.
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Program bankowości internetowej "Centrum Usług Internetowych" został
przygotowany dla dwóch rodzajów klientów: dla klienta indywidualnego oraz klienta
instytucjonalnego. RóŜnice występują głównie w sposobie logowania oraz w technice
podpisywania transakcji.
Logowanie

do

internetowej
indywidualnych

dla

bankowości
klientów
następuje

poprzez witrynę internetową
Banku: www.gbsmosina.pl, na
której znajduje się link dla
klientów indywidualnych lub poprzez wpisanie do przeglądarki internetowej adresu:
https://bank.cui.pl/mosina. Natomiast logowanie dla klientów instytucjonalnych
odbywa się poprzez stronę internetową Banku: www.gbsmosina.pl, na której znajduje
się link dla klientów instytucjonalnych lub poprzez wpisanie do przeglądarki
internetowej adresu: https://bank.cui.pl/mosina_k.
Jednym z priorytetów dla Banku jest bezpieczeństwo korzystania z Banku
Internetowego. Dlatego zastosowano jedno z najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych w tym zakresie. Bezpieczeństwo rachunku kaŜdego Klienta w
ramach Banku Internetowego opiera się na systemie zabezpieczeń (numery ID, hasła,
numery PIN), z których najwaŜniejszym elementem jest, w przypadku klienta
indywidualnego, TOKEN, natomiast w przypadku klientów instytucjonalnych KARTA MIKROPROCESOROWA.
Token jest to urządzenie, na którym
wygenerowany jest indywidualny ciąg 6
cyfr, które zmieniają się według algorytmu
co 60 sekund i wraz z nadanym numerem ID
oraz hasłem wygenerowanym przez Klienta
stanowi o bezpieczeństwie i moŜliwości dostępu dla Klienta Indywidualnego do
Banku Internetowego. Natomiast karta mikroprocesorowa wraz z czytnikiem kart
mikroprocesorowych oraz numerem ID i numerami PIN stanowi zestaw zapewniający
bezpieczeństwo oraz moŜliwość dostępu do bankowości elektronicznej dla Klienta

4

Instytucjonalnego, zwłaszcza w przypadkach, gdy wymagane są dwa lub więcej
podpisów osób upowaŜnionych do dokonania transakcji.
Nowy program bankowości internetowej umoŜliwia korzystanie ze swoich
środków pienięŜnych w kaŜdym zakątku naszego globu i o kaŜdej porze dnia i nocy.
UmoŜliwia korzystanie z wielu funkcjonalnych i uŜytecznych opcji. Sukcesywnie
poprzez system bankowości internetowej "Centrum Usług Internetowych" będziemy
mogli oferować coraz więcej usług i funkcjonalności. Dlatego juŜ teraz zachęcamy
Państwa do korzystania z Banku Internetowego CUI w GBS w Mosinie.

***
Karty Kredytowe
Coraz częściej w naszym Ŝyciu zdajemy sobie sprawę, Ŝe przydałaby się nam
pewna pula pieniędzy, którą moglibyśmy spoŜytkować i spłacać w ratach w dogodnej
dla nas wysokości. Dlatego teŜ juŜ w przyszłym roku Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w

Mosinie

zamierza

wprowadzić w II kwartale
2008 roku do swojej oferty
karty kredytowe.
Karta

kredytowa

VISA i MASTERCARD są
międzynarodowymi
narzędziami

płatniczymi,

umoŜliwiającymi
korzystanie z kredytu do
nich

przydzielonego.

Pozwalają na dokonywanie
transakcji bezgotówkowych
w

kraju

i

zagranicą,

płatności przez internet, czy
przez telefon. Są to karty
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embosowane, wydawane na okres dwóch lat i przeznaczone dla osób fizycznych.
Warunkiem otrzymania karty kredytowej jest posiadanie zdolności kredytowej, na
podstawie której Bank przyznaje limit kredytowy dla karty, ustalając przy tym limity
dzienne. Limit kredytowy jest przyznawany na okres waŜności karty, tj. na 2 lata i jest
wykorzystywany wyłącznie za pomocą karty kredytowej w okresie waŜności karty.
Dodatkowo raz w miesiącu w tzw. dniu rozliczeniowym wybranym przez klienta, jest
generowane zestawienie wszystkich transakcji dokonanych kartą kredytową. Istotnym
faktem w przypadku posiadania karty kredytowej jest tzw. okres bezodsetkowy, który
wynosi 52 dni. Wówczas posiadacz karty po upływie tego okresu powinien dokonać
spłaty co najmniej minimalnej kwoty do zapłaty. Kwota ta wynosi 5% zadłuŜenia
powstałego w wyniku transakcji dokonanych kartą kredytową, jednak nie mniej niŜ 30
zł i jest obliczana na dzień generowania miesięcznego zestawienia transakcji.
Funkcjonowanie kart kredytowych opiera się o udzielony limit kredytowy na
karcie kredytowej. PosłuŜymy się tutaj przykładem, aby pokazać jak wygląda
posługiwanie się kartą kredytową.
Limit kredytowy posiadacza karty wynosi 2000 zł. W tym miesiącu posiadacz
karty dokonał zakupów kartą na kwotę 1500 zł. Oznacza to, Ŝe pozostało jeszcze do
dyspozycji 500 zł limitu kredytowego.

Po otrzymaniu miesięcznego zestawienia

transakcji posiadacz karty moŜe zdecydować, czy w wyznaczonym terminie spłacić
całe zadłuŜenie (czyli 1500 zł) czy tylko minimalną kwotę do spłaty (w tym przypadku
75zł). Zatem jeśli dokonana zostanie spłata całego zadłuŜenia w kwocie 1500 zł w
kolejnym miesiącu posiadacz karty będzie miał do dyspozycji pełny limit kredytowy
na karcie, a bank nie naliczy Ŝadnych odsetek. MoŜna teŜ spłacić kaŜdą kwotę miedzy
minimalną kwotą do spłaty, a całością zadłuŜenia, wówczas im większa spłata tym
mniejsze będą odsetki naliczone przez bank. KaŜda transakcja dokonana kartą oraz
prowizje i odsetki naliczone przez bank powodują zmniejszenie dostępnego limitu
kredytowego. WaŜne jest to aby wydatki utrzymywać w granicach przyznanego limitu
kredytowego i spłacać zadłuŜenie regularnie.
NajwaŜniejszą cechą kart kredytowych, róŜniącą ją od kart debetowych, jest to,
Ŝe w posiadacz karty decyduje w jakiej wysokości spłaca zadłuŜenie, a nie jak w
przypadku kart debetowych, przy których rachunki kaŜdorazowo po transakcji są
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obciąŜane kwotą transakcji. Karta kredytowa zapewnia prostą i bezpieczną formę
zapłaty, swobodę dysponowania pieniędzmi oraz nowoczesny sposób zarządzania
budŜetem.
Aby otrzymać kartę kredytową nie trzeba posiadać jakiegokolwiek
rachunku bankowego w GBS w Mosinie.

***
Lokata SGB dla rolników "Pogoda na zysk"
JuŜ teraz informujemy, Ŝe w dniu 14 stycznia 2008 roku rozpocznie się nowa
edycja promocyjnej lokaty SGB dla rolników "Pogoda na zysk". Akcja organizowana
wraz z GBW S.A. i inne banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej cieszy się
i mamy nadzieję, Ŝe dalej będzie się cieszyć ogromnym Państwa zainteresowaniem.
Główne załoŜenia
lokaty

nie

uległy

zmianie:
-

minimalna

wkładu

kwota
wynosi

500 zł;
- okres umowny, który
uprawnia
udziału

do
w

wzięcia
losowaniu

głównej nagrody wynosi
6 miesięcy;
- kaŜde 500 zł wkładu zwiększa szansę wygrania nagrody.
Tym razem główną nagrodą jest ciągnik URSUS 4514 AGRO BIS. Do wygrania
jest takŜe jedna z czterdziestu nagród pienięŜnych o wartości 1000 zł.
JuŜ teraz zarezerwuj sobie czas i przyjdź po 14 stycznia 2008 r., załóŜ lokatę na
okres 6 miesięcy i wzbogać się o szansę wygrania głównej nagrody.
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***
Kredyt Gotówkowy „Choinka”
Po raz kolejny w okresie przedświątecznym wprowadzamy do naszej oferty
nowy kredyt okazjonalny gotówkowy „Choinka”, który oferowany będzie w okresie
od 12 grudnia 2007 roku do 18 stycznia 2008 roku. Wiemy, Ŝe w poprzednich latach
kredyty świąteczne cieszyły się duŜym powodzeniem z Państwa strony, mamy równieŜ
nadzieję, Ŝe i tym razem nie będzie inaczej.
Okres przedświąteczny to czas zwiększonych wydatków w kaŜdej rodzinie,
dlatego teŜ zachęcamy Państwa do skorzystania z nowego kredytu świątecznego.
Podstawowe warunki kredytowania:
• termin spłaty – do 24 miesięcy;
• oprocentowanie stałe:
* 8,99% w stosunku rocznym (na okres kredytowania do 6 miesięcy);
* 10,50% w stosunku rocznym (na okres kredytowania od 6 do 24 miesięcy).
• prowizja przygotowawcza:
* 3,5% od kwoty przyznanego kredytu (dla posiadaczy ROR w GBS w Mosinie)
* 4,0% od kwoty przyznanego kredytu (dla pozostałych klientów)
• kwota kredytu – do wysokości 4 - krotnego wynagrodzenia miesięcznego netto
Kredytobiorcy

***
Oddział Banku w Mosinie

Miło nam poinformować Państwa, Ŝe w dniu 17 grudnia 2007 r., zgodnie z
wcześniejszą zapowiedzią, otwieramy ponownie Oddział Banku w Mosinie przy ul.
Wiosny Ludów 5. Oddajemy do uŜytku wyremontowaną i nowocześnie wyposaŜoną
placówkę, która będzie słuŜyć mieszkańcom Mosiny oraz okolicznych miejscowości.
Placówka ta otrzymała nowe, niezwykle ciekawe wnętrze, które przyczyni się, mamy
nadzieję, do poprawy warunków obsługi Szanownych Klientów.
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Chcąc realizować Państwa oczekiwania, zdecydowaliśmy o zmianie godzin pracy
Oddziału. I tak, placówka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
10.15 – 17.30.
Nowe godziny otwarcia Oddziału pozwolą w naszym przekonaniu na dostosowanie
Państwa oczekiwań w zakresie dostępności do usług oferowanych przez Bank. Mamy
nadzieję, Ŝe Ci z Państwa, którzy z róŜnych powodów mogą załatwić swoje sprawy
bankowe dopiero w godzinach popołudniowych, z satysfakcją przyjmą decyzję o
wydłuŜeniu czasu pracy Oddziału do godziny 17.30.
W placówce dokonać będą mogli Państwo tych wszystkich transakcji, które moŜliwe
były dotychczas. Niebawem jednak wzbogacimy naszą ofertę produktów i usług. JuŜ
w styczniu 2008 roku zainstalowany zostanie bankomat, który umoŜliwi dokonywanie
wypłat gotówki przez 24 godziny na dobę. Wprowadzać będziemy takŜe do oferty
nowe produkty, o których informować będziemy Państwa w kolejnych biuletynach
oraz na stronie internetowej Banku www.gbsmosina.pl

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć oddanego właśnie po remoncie do uŜytku
Oddziału w Mosinie. Wierzymy, Ŝe nowa estetyka wnętrz oraz funkcjonalne
wyposaŜenie placówki będzie dla Państwa przyjemnym miejscem do załatwiania
wszelkich istotnych operacji finansowych.
Zapraszamy więc serdecznie od poniedziałku 17 grudnia 2007 roku do Oddziału
Banku na ul. Wiosny Ludów 5.
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Informacja o funkcjonowaniu Placówek GBS w Mosinie w okresie
świąteczno-noworocznym:
PONIEDZIAŁEK, 24.12.2007 r. (WIGILIA) BANK CZYNNY DO
GODZINY 12

00

PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007 r. (SYLWESTER) BANK CZYNNY DO
GODZINY

1200

ŚRODA, 02.01.2008 r. – BANK CZYNNY OD GODZINY 12

00

W dniach 24 i 31 grudnia 2007 r. wszelkie dyspozycje na rachunkach
w innych bankach przyjęte do godziny 10:30 będą realizowane w tym
samym dniu, natomiast przyjęte po godzinie 10:30 będą realizowane
w następnym dniu roboczym. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników Banku
Internetowego „CUI”.
Dyspozycje wewnętrzne między rachunkami w GBS Mosina będą
realizowane w danym dniu do godziny 12:00.

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: Maciej Markiewicz
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