
nu
m

er
 d

w
ud

zi
es

ty
 ó

sm
y/

lu
ty

 2
01

8/
IS

SN
 1

68
9-

73
90

„Tworzymy jedną drużynę”   
Rozmowa z Jackiem Zacharewiczem,  
Prezesem Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

8

3

„Konto za 
Złotówkę” 
Wspólna oferta Banków Spółdziel-
czych Grupy SGB dostępna także 
w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

ESBANK z nagrodą 
Lidera Sprzedaży 
Gwarancji  
de minimis
przyznaną przez Bank  
Gospodarstwa Krajowego
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z życia Banku

ESBANK Liderem Sprzedaży Gwarancji de minimis

SGB sponsorem PGE Skry Bełchatów

Wspólnie pomagamy

Finanse seniora w ESBANKU

EBANK w projekcie Otwarta Firma 2017

Znajdź nas na Facebooku!

Sukces „Walki życia” pod Mecenatem ESBANKU 

nasz gość

„Tworzymy jedną drużynę” – rozmowa  
z Jackiem Zacharewiczem,   Prezesem Zarządu 
ESBANKU Banku Spółdzielczego

poradnik finansowy

Poznaj wartość jednej złotówki! 

Karta Kibica PGE Skry Bełchatów – nowość w ofercie!

Bezpiecznik ESBANKU

E-składka – proste płatności do ZUS

działamy lokalnie

ESBANK i SGB na „OPALU 2017” 

VIII Mikołajkowy ESBANK CUP

Lokalna historia w słowniku

Oddajemy w Państwa ręce 28. numer biuletynu „ESBANK z bliska”. Z radością prezentujemy na 
jego łamach nowe produkty, które nie tylko wychodzą naprzeciw potrzebom Klientów, ale są 
też efektem współpracy w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej. O współdziałaniu Grupy SGB, 
wspólnym budowaniu siły sektora polskich Banków Spółdzielczych, a także sukcesach i planach 
ESBANKU Banku Spółdzielczego przeczytają Państwo w wywiadzie z Prezesem Zarządu ESBANKU 
Banku Spółdzielczego, Jackiem Zacharewiczem, który gorąco polecam. 

W numerze także – jak zawsze – garść ciekawostek z życia Banku, prezentacja wspartych przez nasz 
Bank lokalnych inicjatyw oraz finansowe porady.  Życzę miłej lektury!

Arleta Węgrzyńska, Redaktor Wydania
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SGB sponsorem PGE Skry Bełchatów
Od września Spółdzielcza Grupa Bankowa wspiera siatkarskich Wicemistrzów Polski.

4 grudnia 2017 r., podczas 
podsumowania trwającego 
4 lata rządowego programu 
gwarancyjnego na rzecz pol-
skich małych i średnich przed-

ESBANK Liderem Sprzedaży Gwarancji de minimis
Rok 2017 Bank zamknął z nagrodą Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

siębiorców, BGK podziękował 
za współpracę 21 bankom, 
w tym zrzeszającym Banki 
Spółdzielcze, a najaktywniej-
sze z nich wyróżnił. Przyznano 

Spółdzielcza Grupa Bankowa 
wspiera inicjatywy bliskie 
lokalnej społeczności. Tuż 
przed rozpoczęciem sezonu 
2017/2018, dzięki zaanga-
żowaniu działających w 

regionie łódzkim zrzeszonych 
Banków Spółdzielczych,  
w tym ESBANKU Banku 
Spółdzielczego, Grupa SGB 
dołączyła do grona sponso-
rów bełchatowskich siatkarzy. 

Dzięki współpracy z Klubem 
Piłki Siatkowej Skra Bełcha-
tów S.A. w ofercie Banków 
Spółdzielczych Grupy SGB 
pojawił się specjalny produkt 
– wydawana do rachunku 

osobistego Karta Kibica SKRY. 
Szczegóły oferty, dostępnej 
także w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym, znajdują się 
w poradniku finansowym na 
str. 9.  
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5 nagród w 2 kategoriach: 
najlepsza sprzedaż i jakość 
sprzedaży, a także nagrodę 
specjalną dla Związku Banków 
Polskich – za wieloletnie 

wsparcie w realizacji progra-
mu. W zaszczytnym gronie 
znalazł się ESBANK Bank 
Spółdzielczy, który program 
gwarancji PLD wdrożył jako 
pierwszy w Grupie SGB. 
Nagrodę dla Lidera Sprzedaży 
wśród Banków Spółdzielczych 
w imieniu ESBANKU Banku 
Spółdzielczego odebrał Prezes 
Zarządu – Jacek Zacharewicz.

Wyróżnienie dla zrzeszonego 
banku spółdzielczego, który 
udzielił gwarancji o najwięk-
szej łącznej wartości, BGK 
przyznał po raz pierwszy, by 
zaakcentować wagę partner-
stwa sektora spółdzielczego 
w programie gwarancji de 
minimis. Doceniono, że 
ze względu na szczególne 
uwarunkowania Banków 
Spółdzielczych, zapewniają 
one lokalne wsparcie dla 
najmniejszych nawet firm, 
a to element społecznego 
oddziaływania bankowości na 
potrzeby przedsiębiorców. 

W całej Polsce z pomocy 
publicznej z udziałem BGK w 
postaci zabezpieczenia spłaty 
kredytów obrotowych lub 
inwestycyjnych skorzystało 
ponad 130 tys. firm z sektora 
MŚP, a banki udzieliły w sumie 
ponad 75 mld zł kredytów.

Nagrodę dla Banku Prezesowi Jackowi Zacharewiczowi wręczyła 
Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes BGK. (zdjęcie: BGK)
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„Finanse seniora” w ESBANKU

Wspólnie pomagamy 

ESBANK zainicjował współpracę z 
Radomszczańskim Uniwersytetem III Wieku SAN. 

Szlachetna Paczka i Buty dla Afryki –  
to akcje wolontariatu, w jakie w 2017 
r. włączyli się Pracownicy ESBANKU.

Jakie są czynniki wyboru 
zaufanej instytucji finanso-
wej oraz dopasowanego do 
potrzeb konta bankowego, jak 
bezpiecznie korzystać  
z kart płatniczych i bankowo-
ści elektronicznej? Wykład dla 
zainteresowanych finansami 
 i ekonomią studentów 
Radomszczańskiego Uniwersy-
tetu III Wieku przy Społecznej 
Akademii Nauk w Radomsku, 
który odbył się 18 października 
2017 r. w głównej siedzibie 
Banku, łączył teorię z prakty- 
cznymi wskazówkami oraz 
poradami konsumenckimi. 
Współpraca z RUTW SAN wpi-
suje się w realizację Strategii 
Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym. „Jako lokalny 
Bank jesteśmy zainteresowani 

edukacją ekonomiczną lokal-
nej społeczności, ponieważ 
odpowiedzialne i bezpieczne 
zarządzanie finansami to 

Szlachetna Paczka od Pracowników Banku zawierała m.in. żywność, 
artykuły chemiczne, a także bony na opał oraz sprzęt AGD. 

Pracownicy Banku mówili podczas wykładu m.in. o zaletach i zasadach bezpiecznego  
korzystania z e-bankowości. Na zdjęciu Agnieszka Piasecka, Doradca Klienta Prestiż. 

Idea bankowości spółdzielczej 
– wspólne działanie dla dobra 
innych – w ESBANKU Ban-
ku Spółdzielczym ma także 
praktyczny wymiar w postaci 
wolontariatu pracowniczego. 

W 2017 roku pracownicy 
Banku piąty rok z rzędu 
połączyli siły, by przygoto-
wać Szlachetną Paczkę dla 
potrzebującej Rodziny. Akcję 
wsparł jeden z Klientów Ban-
ku, właściciel składu opału, 

Mirosław Stasiak. 9 grudnia 
2017 r. dary trafiły do bliskich 
Pana Andrzeja z Radomska.  
Z kolei w sierpniu 2017 r. 
Pracownicy Banku włączy-
li się do ogłoszonej przez 
Radomszczański Uniwersytet 
III Wieku SAN zbiórki obuwia 
dla dzieci z Afryki. Buty trafiły 
za pośrednictwem Fundacji 
Dobra Farma do Zambii, gdzie 
posiadanie obuwia stanowi 
przepustkę do pójścia do 
szkoły.

umiejętność potrzebna na 
każdym etapie życia. Szczegól-
nie ważna jest dla seniorów, 
którzy nie zawsze mają świa-
domość możliwości, a zarazem 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
dynamiczny rozwój rynku 

usług finansowych. Dlatego 
cieszę się, że możemy fachową 
wiedzą i poradą wspierać stu-
dentów Uniwersytetu III Wieku” 
– mówi o inicjatywie Marek 
Rząsowski, Doradca Prezesa ds. 
Strategii i Rozwoju.
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ESBANK Bank Spółdzielczy 
od wielu lat jest częścią 
obejmującej 160 państw 
świata społeczności, która 
edukuje i wspiera przedsię-
biorcze postawy młodzieży 
pod hasłem Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczo-
ści. 14 listopada 2017 r. w 
ramach projektu „Otwarta 
Firma – Biznes przy tablicy” z 
uczniami II Liceum Ogólno-
kształcącego w Radomsku 
spotkał się Marek Rząsowski, 
Doradca Prezesa ds. Strategii 
i Rozwoju, który w przystęp-
ny sposób przybliżył mło-
dym ludziom zagadnienia 
związane z marką firmy – na 
przykładzie ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. Listopadowe 
spotkanie w radomszczań-
skim  II LO, gdzie uczniowie 

EBANK w projekcie 
Otwarta Firma 2017    
Bank włączył się w 10. edycję Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości.

Decor Cafe działa w II LO w Radomsku już od 10 lat. Na zdjęciu Zarząd szkolnego  
miniprzedsiębiorstwa oraz Marek Rząsowski, Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju. 

Wydarzenia z życia Banku, infor-
macje o wspieraniu lokalnych 
inicjatyw społecznych, naj-
nowsze promocje, ciekawostki 
dotyczące Spółdzielczej Grupy 
Bankowej, a także edukacja 
finansowa. 

Od 2010 roku portal społeczno-
ściowy Facebook stanowi dla 

naszych Klientów dodatkowe 
źródło bieżących informacji. 
Zachęcamy do polubienia i 
śledzenia profilu ESBANKU 
Banku Spółdzielczego. Wystar-
czy wpisać w wyszukiwarce 
portalu nazwę Banku, znajdzie-
cie nas także dzięki znacznikowi 
#esbankwspiera. Do zobaczenia 
w sieci!

Akcja charytatywna ph. „60 
dni – 60 maratonów – 60 walk” 
Kuby Kacprzaka, sportowca 
i społecznika z Radomska, 
wspierała walkę o zdrowie 
Rafała Garbaciaka, który w 2016 
r. przeszedł udar mózgu. Przez 
2 miesiące niezwykłej wyprawy 
wokół Polski, od czerwca do 
sierpnia 2017 r., Kuba zachę-
cał innych do finansowego 
wsparcia kosztownego leczenia 

swego kolegi. Dzięki crowd-
fundingowi zebrał 19, 5 tys. 
zł. ESBANK Bank Spółdzielczy, 
który jako Mecenas w pełni sfi-
nansował akcję Kuby, promując 
w ten sposób wartości bliskie 
idei spółdzielczości, przekazał 
na poczet zbiórki dodatkowo  
2 000 zł. Dziękujemy wszystkim, 
którzy śledzili „Walkę Życia” i 
włączyli się razem z nami do 
wspólnego pomagania.

Znajdź nas  
na Facebooku!

Podsumowanie  „Walki Życia” 
pod Mecenatem ESBANKU

Jesteśmy najbliżej  
–  także w social media.

Kuba Kacprzak zebrał ponad 21 tys.  zł na 
rehabilitację Rafała z Radomska. 

podstawy przedsiębiorczości 
poznają także w praktyce, 
stało się okazją do wizyty 
przedstawicieli Banku w 
prowadzonej przez uczniów 
szkolnej kafejce. Decor Cafe 
to uczniowskie miniprzedsię-
biorstwo, funkcjonujące pod 
skrzydłami Fundacji Młodzie-

żowej Przedsiębiorczości. 
Inicjatywę wspomógł w tym 
roku szkolnym finansowo 
ESBANK Bank Spółdzielczy, 
zgodnie ze swą Strategią 
Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu, wspierający 
aktywizację i rozwój lokalnej 
społeczności.



„Tworzymy jedną drużynę”
rozmowa z Jackiem Zacharewiczem, Prezesem 
Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

Za nami 2017 rok. Spróbuj-
my podsumować, co przy-
niósł ESBANKOWI Bankowi 
Spółdzielczemu? 
Miniony rok przyniósł całemu 
sektorowi bankowemu szereg 
wyzwań takich jak koniecz-
ność spełnienia wysokich 
wymogów nadzorczych oraz 
funkcjonowanie w środowi-
sku utrzymujących się niskich 
stóp procentowych.  
Jako Bank - stawiliśmy im czo-
ła. Optymalizowaliśmy działa-
nia, rozwijaliśmy współpracę 
w ramach Spółdzielczej Grupy 
Bankowej, do której przy-
należymy, a nade wszystko 
– kontynuowaliśmy realizację 
misji najbliższego partnera 
finansowego swoich Klien-
tów, który wspiera aktywność 
mieszkańców oraz rozwój 
lokalnych firm i społeczności. 
Efekty to zadowolenie i zaufa-
nie Klientów, a także stabilne 
wyniki finansowe.

Działania Banku zaowo-
cowały także nagrodami, 
jakie w 2017 roku otrzymał 
ESBANK Bank Spółdzielczy.
To prawda. W czerwcu 2017 r., 
podczas I Radomszczańskiego 
Forum Przedsiębiorczości, 
nasz Bank otrzymał od orga-
nizatorów – Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w 
Radomsku – jedną z 5 nagród 
specjalnych: „za konsekwent-
ne wdrażania strategii CSR 
i opierającą się na ponad 
90-letnim doświadczeniu 
znajomość lokalnego rynku”. 

Jesteśmy dumni, że sposób, 
w jaki realizujemy Strategię 
Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu, może stanowić 
dla lokalnego środowiska 
biznesowego wzór do 
naśladowania. Strategia CSR, 
spójna ze strategią biznesową 
ESBANKU, obejmuje działania 
na rzecz pracowników i ich 
rozwoju, na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, 
zaangażowanie w aktywizację 
i rozwój lokalnej społeczności 
oraz budowanie pozytywnych 
i trwałych relacji z Klientami 
Banku. 

W efekcie działań na rzecz 
Klientów firmowych Bank 
zakończył 2017 rok z pre-
stiżowym wyróżnieniem, 
przyznanym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 
Rzeczywiście, podczas 
konferencji podsumowującej 
realizację rządowego pro-
gramu poręczeń kredytów 
dla firm, zorganizowanej pod 
hasłem „Gwarancje BGK na 
rzecz odpowiedzialnego roz-
woju MŚP”, nasz Bank został 
wyróżniony nagrodą Lidera 
Sprzedaży Gwarancji de mini-
mis wśród zrzeszonych Ban-
ków Spółdzielczych. To wielki 
zaszczyt, ale i potwierdzenie 
naszego zaangażowania  
w rozwijanie rodzimej przed-
siębiorczości. Jako lokalny 
Bank, dobrze znamy  
i rozumiemy potrzeby lokal-
nego Biznesu. Wychodzimy 
im naprzeciw, także dzięki 

rządowym programom, takim 
jak gwarancje PLD, które 
stanowią pomoc publiczną na 
zabezpieczenie spłaty kredy-
tów obrotowych lub inwesty-
cyjnych dla firm z sektora MŚP, 
działających na terenie Polski. 
Dla wielu przedsiębiorców 
taka pomoc to jedyna szansa 
na osiągnięcie zdolności kre-
dytowej i dokapitalizowanie 
firmy. W ofercie naszego Ban-
ku gwarancje PLD pojawiły się 
w 2013 roku. W ciągu  
4 lat realizacji programu przez 
nasz Bank, tylko dzięki tym 
gwarancjom wspomogliśmy 
rozwój 200 firm, udzielając  
w sumie ponad 225 mln zł kre-
dytów przy wartości rządowe-
go poręczenia przekraczającej 
128 mln zł. Zgodnie  
z ideą bankowości spółdziel-
czej, wspierając małe i średnie 
przedsiębiorstwa, jako Bank 
możemy w pozytywny sposób 
wpływać na życie lokalnej 
społeczności i gospodarczy 
wzrost regionu. To najwięk-
szy powód do zadowolenia. 
Dziękując BGK za wyróżnienie, 
jednocześnie dziękuję za 
zaufanie przedsiębiorcom, 
którzy rozwijają swoje firmy 
we współpracy z ESBANKIEM 
Bankiem Spółdzielczym, a tak-
że wszystkim pracownikom,  
zaangażowanym we wdra-
żanie programów gwaran-
cyjnych w naszym Banku. 
Zachęcam też do korzystania  
z aktualnej oferty kredytów, po-
życzek i gwarancji przeznaczo-
nych dla Klientów firmowych. 

Doradcy Klienta Korporacyjne-
go chętnie pomogą w indywi-
dualnym dobraniu produktu. 

W 2017 roku w ofercie 
Banku pojawiła się także 
ciekawa oferta rachunku dla 
Klientów indywidualnych 
– pytam o wspólny projekt 
Banków Spółdzielczych SGB. 
Na czym on polega?
„Konto za złotówkę” z dedyko-
waną kartą Mastercard i do-
stępem do aplikacji mobilnej 
– to oferta Spółdzielczej Grupy 
Bankowej, dostępna także  
w naszym Banku, która wspiera 
nas w realizacji misji polskich 
Banków Spółdzielczych. 
Chcemy wspólnie wspie-
rać mieszkańców zarówno 
mniejszych miejscowości, jak 
i dużych miast, także poprzez 
ułatwianie im dostępu do usług 
bankowych. Po wspólnych 
promocjach przeznaczonych 
dla Klientów indywidualnych 
Banków Spółdzielczych Grupy 
SGB, proponujemy nowy 
rodzaj ROR. Szczegóły rachun-
ku, który wychodzi naprzeciw 
zapotrzebowaniu na nowo-
czesne produkty i usługi  
w atrakcyjnych cenach oraz na 
jasnych, czytelnych zasadach, 
dostępne są na naszej stronie 
internetowej oraz w placów-
kach u Doradców Klienta. 

Współpraca i wspólne 
działania dla dobra lokalnej 
społeczności to fundament 
idei polskiej bankowości 
spółdzielczej, którą rozwija 
Grupa SGB. 
W Spółdzielczej Grupie 
Bankowej tworzymy jedną 
drużynę. Szlachetnie rywalizu-
jąc, jednocześnie wspieramy 
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się, wzajemnie wzmacniamy 
swoją pozycję i bezpieczeń-
stwo, by wspólnie dążyć do 
celu, jakim jest dobro naszych 
Klientów, a także stabilny 
rozwój naszych małych 
ojczyzn. Współpraca w Grupie 
SGB ma wiele aspektów 
– zaczynając na wspólnej 
promocji idei spółdzielczości, 
poprzez wspólne rozwiązania 
wewnętrzne, Spółdzielczy 
System Ochrony, który polega 
na wzajemnym gwaranto-
waniu sobie przez ponad 
200 Banków Spółdzielczych 

stabilności działania, aż po 
wspólną ofertę produktów i 
usług czy wspólne wspieranie 
projektów społecznych.

Jeśli chodzi o wspólne dzia-
łania na rzecz lokalnych ini-
cjatyw, to – pozostając przy 
sportowej nomenklaturze 
– Grupa SGB od niedawna 
gra także w drużynie spon-
sorów siatkarskiej chluby 
regionu łódzkiego, zespołu 
PGE Skra Bełchatów.  
Oficjalnie jako Grupa wspie-
ramy Klub od września 2017 
roku. Sport drużynowy to 
praktyczna realizacja tak 
ważnej dla naszego sektora 
idei współdziałania. Ale poza 
ideą, współpraca Banków SGB 
ze Skrą to także wymierne 
korzyści dla wszystkich fanów 
Wicemistrzów Polski, którzy 
także w naszym Banku mogą  
nabyć i korzystać z benefitów, 
jakie daje dedykowana Karta 

Kibica, wydawana do konta 
osobitego. Tym bardziej  
cieszy mnie, że inicjatywa 
grupy Banków Spółdziel-
czych z terenu województwa 
łódzkiego, dotycząca tego 
prestiżowego sponsoringu, 
spotkała się z przychylnością 
SGB-Banku S.A. 

A jakie są plany ESBANKU 
Banku Spółdzielczego na 
2018 rok? 
Na pewno będziemy rozwi-
jać współpracę w ramach 
Spółdzielczej Grupy Banko-

wej – by wzmacniać polską 
spółdzielczość, polski kapitał, 
polskie firmy i lokalne spo-
łeczności. Przed nami także 
kolejne wyzwania, koniecz-
ność elastycznego dostoso-
wywania się z jednej strony 
do zmian w regulacjach 
obowiązujących sektor ban-
kowy, a z drugiej – do zmian 
na rynku usług finansowych 
i w preferencjach Klientów. 
Dalej będziemy optyma-
lizować swoje działanie, 
stawiając zarazem na wysoką 
jakość oferty oraz obsługi. Na 

dostępność do doradztwa  
w przyjaznych przestrzeniach 
placówek, a także wygodę 
dostępu do produktów 
i usług ESBANKU Banku 
Spółdzielczego poprzez 
bankowość elektroniczną. 
O wszelkich nowościach 
będziemy informować na 
bieżąco. Zapraszamy do 
współpracy! 

Dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia w 
realizacji wszystkich 
planów.

Jacek Zacharewicz – Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

Szlachetnie rywalizując, jednocześnie 
wspieramy się, wzajemnie wzmacniamy swoją 
pozycję i bezpieczeństwo, by wspólnie dążyć do 
celu, jakim jest dobro naszych Klientów, a także 
stabilny rozwój naszych małych ojczyzn.
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Poznaj wartość jednej złotówki! 
 „Konto za Złotówkę” –  wspólna oferta Banków 
Spółdzielczych Grupy SGB dostępna także w ESBANKU 
Banku Spółdzielczym. 

1 zł miesięcznej opłaty 
za prowadzenie konta osobi-
stego, wydanie oraz użytko-
wanie karty zbliżeniowej oraz 
dostęp do aplikacji mobilnej?  
To możliwe! Pakiet „Konto za 
Złotówkę” dostępny jest w tej 
samej formie w bankach spół-
dzielczych SGB dysponujących 
łącznie 1,4 tys. placówek w całej 
Polsce, także w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym. 

Atrakcyjne warunki 
Pakiet „Konto za Złotówkę” 
obejmuje: 
• prowadzenie rachunku ROR 

– bez dodatkowych opłat 
oraz wymogu minimalnych 
wpływów czy utrzymania 
minimalnego salda dostęp-
nych środków,

• wydanie i obsługę debe-
towej karty zbliżeniowej 
Mastercard – bez warunków 
minimalnej liczby czy warto-
ści transakcji,

• nowoczesną aplikację 
mobilną „Portfel SGB” do 

codziennego „bankowania” 
przez smartfon bez dodat-
kowych opłat – z funkcjonal-
nościami takimi jak spraw-
dzanie środków dostępnych 
dla karty, stanu zadłużenia 
na karcie kredytowej, historii 
operacji dokonywanych 
kartą, a w przypadku posia-
dania dodatkowej mobilnej 
karty HCE – także płatności 
smartfonem.

Dedykowana karta 
W ramach Pakietu „Konto za 
Złotówkę” Klienci otrzymują 
kartę zbliżeniową „z sercem” 

wraz z szeregiem korzyści:
• 0 zł za wypłatę gotówki 

z niemal 4 tys. bankomatów 
w całej Polsce, wchodzą-
cych w skład Spółdzielczej 
Sieci Bankomatów,

• 0 zł za wypłatę gotówki 
w bankomatach za granicą,

• 0 zł za wypłatę gotówki 
z kas sklepowych – jedno-
razowo do 500 zł, podczas 
zakupów w punktach oferu-
jących usługę „Płać kartą 
i wypłacaj”,

• max. 3 zł za wypłatę gotów-
ki w pozostałych bankoma-
tach.

Dodatkowe korzyści 
„Konto za Złotówkę” 
w ESBANKU Banku 
Spółdzielczym to także: 
• 0 zł za otwarcie rachunku,
• 0 zł za dostęp do rachunku 

przez ESBANK24 
i ESBANK24 Mobile,

• 0 zł za wpłaty i wypłaty 
w kasie banku,

• 0 zł za przelewy wewnętrz-
ne przez ESBANK24 
i ESBANK24 Mobile,

• jedynie 0,50 zł za prze-
lewy zewnętrzne przez 
ESBANK24 i ESBANK24 
Mobile,

• ubezpieczenie NNW 
w cenie rachunku,

• atrakcyjne warunki nabycia 
różnych produktów kredy-
towych,

• możliwość uzyskania 
kredytu odnawialnego 
do wysokości 3 średnich 
miesięcznych wpływów 
(dotyczy osób zatrudnio-
nych na podstawie umowy 
o pracę),

• środki zgromadzone na 
rachunku są objęte syste-
mem gwarantowania środ-
ków pieniężnych, zgodnie 
z ustawą o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym.

Szczegóły dotyczące 
„Konta za Złotówkę” można 
znaleźć na www.esbank.pl 
w zakładce Klienci indywi-
dualni > Rachunki oraz 
u Doradców Klienta. 
Zapraszamy!
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Bezpiecznik  
ESBANKU
To tytuł nowego, stałego cyklu porad, 
dotyczących bezpiecznego korzystania  
z produktów i usług bankowych.  Zaczynamy 
od przypomnienia podstawowych zasad 
bezpiecznego korzystania z e-bankowości. 
Na propozycje kolejnych tematów czekamy 
pod adresem: redakcja@esbank.pl.

Cyberbezpieczeństwo to 
wyzwanie nie tylko dla insty-
tucji finansowych, które dbają 
o wysokie standardy w zakre-
sie funkcjonowania serwisów 
z bankowością elektroniczną, 
ale i dla Klientów, których 
urządzenia stanowią główny 

Karta Kibica PGE Skry Bełchatów  
– nowość w ofercie ESBANKU! 
Z ukochanym Klubem nie tylko w sercu –  ale i w portfelu. Od 1 stycznia
 2018 r. Kibice bełchatowskich siatkarzy mogą korzystać z dedykowanej 
karty debetowej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR). 

Karta debetowa Visa  
Electron payWave SKRA 
przeznaczona dla Klientów 
indywidualnych i wydawa-
na do rachunków ROR, to 
wyjątkowy produkt przezna-
czony dla Klientów, którzy  
w sposób szczególny pragną 
identyfikować się z Klubem 
PGE Skra Bełchatów. Dzięki 
współpracy Banków Spół-
dzielczych SGB ze zdobywcą 

Superpucharu Polski, Klienci 
posiadający Kartę Kibica 
Skry będą mieli dostęp do 
różnych form benefitów, np. 
programu rabatowego przy 
zakupie gadżetów w klubo-
wych sklepach lub biletów 
na mecze. O wydanie karty 
można wnioskować zarówno 
do posiadanych, jak i nowo 
otwieranych rachunków  
w naszym Banku. 

1. Prawidłowy adres logowania do naszej e-bankowości to 
https://esbank24.pl, a symbol kłódki oznacza połączenie  
szyfrowane.

2. Nie należy korzystać do logowania do ESBANK24 z linków  
z korespondencji czy też z wyników wyszukiwania. Rekomen-
dujemy bezpieczne logowanie tylko poprzez wpisanie w pa-
sku adresu: https://esbank24.pl lub przy użyciu przycisku 
„Logowanie” na stronie www.esbank.pl.

3. Bank zaleca logowanie do ESBANK24 wyłącznie przez  
zabezpieczone sieci internetowe oraz urządzenia z aktualnym 
oprogramowaniem antywirusowym. Nie należy logować się 
do e-bankowości poprzez otwarte sieci wi-fi. 

4. Bank w komunikacji z Klientami nigdy nie prosi o podanie 
poufnych danych jak Identyfikator, hasło, kod autoryzacyjny, 
imię i nazwisko, numer PESEL i tp.

5. Bank nie stosuje żadnych „wyskakujących okien” z prośbą  
o wpisywanie kodów jednorazowych.

6. Bank rekomenduje stosowanie hasła maskowanego do lo-
gowania do bankowości elektronicznej oraz zdefiniowanie 
limitu jednorazowej dyspozycji przelewu oraz limitu ope-
racji dziennych, które istotnie zwiększają bezpieczeństwo  
użytkownika.   

Szczegółowe informacje na temat działań zwiększających 
bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej znaj-
dują się w zakładce Bankowość elektroniczna > Bezpie-
czeństwo na stronie www.esbank.pl, a także na stronie 
logowania do ESBANK24. 

Pamiętaj!

cel ataków cyberprzestępców.  
Niezwykle ważna jest 
świadomość użytkowników 
ESBANK24 i ESBANK24 Mobile 
w zakresie zasad bezpieczne-
go korzystania ze zdalnego 
dostępu do rachunku  
bankowego. 
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 Grafi ki pochodzą z materiałów informacyjnych ZUS.

E-składka – proste płatności do ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. fi rmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione składki 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłacają jednym zwykłym przelewem na 
indywidualny numer rachunku składkowego.

Szybko, tanio i wygodnie – 
to założenie nowych zasad 
opłacania należności wobec 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Od 1 stycznia 2018 r. 
z systemów bankowości elek-
tronicznej, także z ESBANK24, 
zniknęły opcje „Przelew do 
ZUS”. Płatnik jednym zwykłym 
poleceniem przelewu na 
indywidualny numer rachun-
ku składkowego w ZUS (NRS) 
opłaca teraz składki na:

• ubezpieczenia społeczne    
(emerytalne, rentowe,          
chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych    
  Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur
  Pomostowych.
 
Dzięki e-składce Przedsiębior-
ca zyskuje czas oraz obniża 
koszty poprzez realizację 

jednego przelewu.  Nowe 
rozwiązanie pozwala także 
unikać popełnienia ewentu-
alnych pomyłek przy poda-
waniu w przelewie danych 
identyfi kacyjnych jak numer 
NIP, REGON czy PESEL, a także 
okresu rozliczeniowego czy 
typu wpłaty. ZUS od razu 
zaksięguje e-składkę na kon-
cie płatnika, a każdą wpłatę  
podzieli proporcjonalnie na 
wszystkie ubezpieczenia.

Ważne! Numery rachun-
ków składkowych (NRS) 
przekazuje Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, moż-
na je także samodzielnie 
ustalić dzięki wyszuki-
warce na stronach www.
eskladka.pl i www.zus.pl, 
a także w każdej placówce 
ZUS lub za pośrednictwem 
Centrum Obsługi Telefo-
nicznej pod numerem 022 
560 16 00.
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VIII Mikołajkowy 
ESBANK CUP

ESBANK i SGB na 
„OPALU 2017” 

Lokalna historia w słowniku

3 dni zabawy, warsztaty artystyczne, 6 konkursów, 36 ze-
społów i 11 solitów w kategorii wokalnej oraz 70 przyzna-
nych nagród i wyróżnień – to bilans 32. Ogólnopolskiego 
Harcerskiego Festiwalu Artystycznego OPAL w Radomsku. 

 „OPAL” to ogólnopolska impreza, która od ponad 30 lat ak-
tywizuje, integruje i wszechstronnie rozwija młodzież sku-
pioną w Związku Harcerstwa Polskiego. W atmosferze za-
bawy każdego roku promuje pozytywne wartości, z jakimi 
wiąże się idea skautingu, pozwala też w praktyce realizować 
ideę współdziałania oraz budować społeczne więzi – co jest  
bliskie etosowi polskich Banków Spółdzielczych. Kolejny rok 
z rzędu imprezę wspólnie z ESBANKIEM Bankiem Spółdziel-
czym wspierała Spółdzielcza Grupa Bankowa. 

W 2 grudniowe weekendy 2 hale sportowe w Radomsku 
tętniły piłkarskimi emocjami, jakich dostarczyły zmagania 
zawodników z 5 roczników – od 2007 do 2011. Od 8 lat tur-
niej daje okazję do integracji, szlifowania współpracy i gry 
zespołowej w duchu fair play. Wśród tegorocznych gości 
gospodarzy były m.in. Ajaks Częstochowa, Lechia Toma-
szów Maz. czy Włókniarz Zelów.  Swoją rosnącą formę po-
kazali zawodnicy ESBANK RAP Radomsko, którzy zdobyli 5 
na 15 pucharów i aż 3 razy stawali na najwyższym podium. 

Mikołajki na piłkarskim boisku to coroczna oferta wspie-
ranej przez ESBANK Bank Spółdzielczy od 2010 roku  
Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej. 

ESBANK RAP Radomsko rocznik 2007, który wygrał w swojej 
kategorii wiekowej, w 2017 r. zdobył też tytuł halowego Mistrza 
Województwa Łódzkiego i Puchar Marszałka.

Polskie Towarzystwo Historyczne w Radomsku wydało 
pierwszy Radomszczański Słownik Biograficzny.  

Historia każdego miasta to także historia jego mieszkańców 
– czytamy w przedmowie do Słownika. Zredagowany przez 
Grzegorza Mieczyńskiego I tom wydawnictwa zawiera 212 
biogramów radomszczan lub osób z Radomskiem związa-
nych, które tworzyły wielokulturową tożsamość miasta. Są 
wśród nich m.in. nauczyciele, artyści, żołnierze, duchowni 
katoliccy i żydowscy. W gronie sponsorów wydawnictwa 
znalazł się ESBANK Bank Spółdzielczy, który jako lokalna 
instytucja wspiera działania szczególnie istotne dla miesz-
kańców terenu swego działania.  

Finał „OPALU 2017” odbył się 10 grudnia 2017 r.  
w MDK w Radomsku.

Słownik przygotowało 46 autorów. Promocja książki odbyła się  
8 października 2017 r. w radomszczańskim Muzeum. 




