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To ogromna satysfakcja współuczestniczyć  
w rozwoju i sukcesach naszych Klientów
Wywiad z Joanną Chmielecką-Strąkowską, Dyrektor Oddziału nr V w Łodzi

Nie płać za coś, co u nas 
możesz mieć za darmo
Poznaj nowe pakiety kont osobistych

6
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Zapraszamy na nową stronę 
internetową ESBANKU!
Poznaj funkcjonalności nowej strony



z życia Banku

Kia Sportage przed placówkami ESBANKU

Nagrody w Lokacie SGB (Jesień 2012) rozdane

Nowa strona internetowa ESBANKU 

Aplikacja ESBANK24 Mobile w rankingu aplikacji 
bankowości mobilnej

Bądź eko. Kredyty z dotacją z WFOŚiGW w ofercie 
ESBANKU

ESBANK na dożynkach w Wielgomłynach

nasz gość

To ogromna satysfakcja współuczestniczyć  
w rozwoju i sukcesach naszych Klientów

nasze miejsca

Łódź. Od rolnictwa do nowoczesności

poradnik finansowy

Zapraszamy na nową stronę internetową ESBANKU!

Nie płać za coś, co u nas możesz mieć za darmo!

działamy lokalnie

Armia Urbanator. Radomszczańska młodzież  
dla Michała Urbaniaka

ESBANK sponsorem Wielkiego  
Testu Języka Angielskiego

Wakacje, wakacje i po wakacjach. Choć letnie miesiące zazwyczaj są czasem odpoczynku, to my 
w tym czasie nie próżnowaliśmy. W lipcu uruchomiliśmy nową stronę internetową ESBANKU, a 
w sierpniu do oferty wprowadziliśmy odmienione konta osobiste. O tym wszystkim przeczytają 
Państwo w najnowszym numerze naszego biuletynu.

Poza tym rozmawiamy z Joanną Chmielecką-Strąkowską, Dyrektorem Oddziału nr V w Łodzi, 
odwiedzamy Łódź i jak zawsze prezentujemy aktualności z życia Banku oraz wspierane przez nas 
inicjatywy lokalne. 

Życzę przyjemnej lektury!

Katarzyna Przepióra, Redaktor Naczelna
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ul. P kiego 11, 97-500 Radomsko,
tel. 44 744 10 50
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Nagrody w Lokacie SGB (Jesień 2012) rozdane
3 stylowe skutery oraz 5 kompletów garnków – takie nagrody trafiły do naszych 
Klientów, którzy założyli Lokatę SGB (Jesień 2012). 

Nagrodę główną w tegorocz-
nej edycji lokaty – samochód 
osobowy Kia Sportage – przez 
wakacyjne tygodnie prezento-
waliśmy przed placówkami  
ESBANKU. Samochód wzbu-
dzał duże zainteresowanie 
wśród przechodniów i Klien-
tów Banku: 

- Samochód wygląda wspania-
le, być może tym razem szczę-
ście się  do mnie uśmiechnie  

Kia Sportage przed  
placówkami ESBANKU
Kolejna, ósma edycja Złotej Lokaty, 
przyciągnęła do naszego Banku 
wielu Klientów. Wszystko za sprawą 
atrakcyjnych nagród, które można było 
wygrać w loterii promocyjnej.

i to właśnie ja wygram główną 
nagrodę? – zastanawiała się 
pani Ola, która podziwiała Kia 
Sportage na ul. Reymonta  
w Radomsku. 

Złotą Lokatę VIII można było 
zakładać w terminie od  
1 lipca do 30 września. Oprócz 
samochodu nasi Klienci mogą 
wygrać telewizor LED, dwa 
aparaty fotograficzne oraz trzy 
tablety. Łączna pula nagród to 

Losowanie nagród w loterii 
promocyjnej odbyło się 8 lipca 
2013r. Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do Klientów  
z Radomska, Piotrkowa Trybu-
nalskiego, Gorzkowic, Kamień-
ska i Kluczewska.
Stylowe włoskie skutery Be-
nelli Pepe wylosowali Państwo 
Teresa i Józef Beleć, Pani Mo-
nika Karasek oraz Pani Bożena 
Gad. Zwycięzcy odbierając 
nagrodę nie kryli zadowolenia 
i podkreślali, że to ich pierwsza 
wygrana w życiu. 

Gratulujemy wygranej!

78 400 zł. Losowanie nagród 
odbędzie się 12 kwietnia  
2014 r. 

- W losowaniu wezmą udział 
osoby, które  założą lokatę  
i utrzymają ją do 15 marca 
2014 r. Każde 1 000 zł zdepo-
nowane na lokacie to jeden 
los, dlatego im większa kwota 
lokaty, tym większe szanse na 
wygranie nagrody – tłumaczy 

Mariusz Ciupiński, Kierownik 
Wydziału Marketingu i Pro-
duktów Bankowych.

Samochód ekspozycyjny KIA 
Sportage oraz zdjęcie Kia 
Sportage wykorzystane w ma-
teriałach reklamowych zostały 
udostępnione przez: Bilex Auto-
ryzowany Dealer KIA, FIAT  
i NISSAN 42-200 Częstochowa 
ul. Bugajska 6/8.

Stylowe włoskie skutery odebrali: Pani Bożena Gad, Pan Józef Beleć oraz Pani Monika Karasek

Kia Sportage przed placówką w Ładzicach
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Aplikacja ESBANK24 Mobile  
w rankingu aplikacji bankowości mobilnej

Nowa strona internetowa ESBANKU 

Aplikacja ESBANK24 Mobile znalazła się na 8. miejscu w Rankingu polskich 
aplikacji bankowości mobilnej przygotowanym przez portal mobiRANK.

W poniedziałek 22 lipca, po kilku miesiącach wytężonej pracy, zaprezentowaliśmy 
nową stronę internetową naszego Banku. Jak się Wam podoba?

Aplikacja ESBANK24 Mobile 
znalazła się na 8. miejscu 
wraz z aplikacjami innych 
banków spółdzielczych. Autor 
rankingu pisze o aplikacjach 
banków spółdzielczych:

Aplikacje działają aż pod  
4 systemami operacyjnymi,  
a w naszym rankingu pozo-
stawiła w tyle duże korporacje 
bankowe. Sam fakt wdrożenia 
rozwiązania przez banki spół-
dzielcze zasługuje na pochwałę, 
a duże banki powinny się 
wstydzić. Aplikacje banków 
spółdzielczych są uniwersalne  
i umożliwiają przełączanie się  
i korzystanie z rachunków 
osobistych jak i firmowych.

Przypomnijmy: aplikacja 
ESBANK24 Mobile pozwala na 
dostęp do swojego rachunku 
osobistego lub firmowego za 
pomocą smartfona czy table-
ta. Poprzez aplikację można 
nie tylko sprawdzić stan konta, 
ale również wykonać dowolny 
przelew, założyć lokatę, usta-
nowić zlecenie stałe czy do-
ładować telefon komórkowy. 
Dodatkowo aplikacja pozwala 
również na zlokalizowanie 
najbliższego bezprowizyjnego 
bankomatu.
Aplikację mobilną ESBANK24 
Mobile możecie pobrać na 
telefony z systemem Android, 
iOS, Windows Phone  
i BlackBerry.

O odpowiedź na to pytanie 
poprosiliśmy  użytkowników 
nowej strony – czyli naszych 
Klientów. 
- Nowa strona ESBANKU jest 
przejrzysta i „wyciszająca”  
z racji zielonego koloru. A do 
tego rzeczowo opisuje szeroki 
wachlarz produktów Banku – 
mówi Agnieszka Krawczyk.
- Obecna strona ESBANKU 
zawiera oszałamiającą ilość 
informacji, posegregowanych 

w czytelny sposób, ułatwiający 
korzystającym z niej odna-
lezienie dla siebie wszystkich 
potrzebnych informacji. Całość 
stron i podstron utrzymana jest 
w tonacji kolorystyczno-graficz-
nej spójnej z tematem prze-
wodnim, logo i wizerunkiem 
ESBANKU. Użytkownik nie ma 
wątpliwości, że znajduje się na 
stronie przyjaznego „zielonego 
drzewka”. – dodaje Dariusz 
Kucharczyk.Tak wygląda nowa strona internetowa ESBANKU

Aplikacja ESBANK24 Mobile jest dostępna na smartfony i tablety



Dożynki odbywały się na 
stadionie sportowym  
w Wielgomłynach. Rolnicy  
z gminy Wielgomłyny, a także 
wszyscy uczestnicy dożynek, 
mogli odwiedzić stoisko 
ESBANKU, na którym można 

było uzyskać informacje na 
temat produktów dostęp-
nych w ofercie Banku, a także 
otrzymać balony i gadżety  
z logo Banku. 
Podczas dożynek nie zabra-
kło także podziękowań dla 
sponsorów, darczyńców  
i instytucji współpracujących 
z gminą Wielgomłyny.  
W tym gronie znalazł się m.in. 
ESBANK Bank Spółdzielczy,  
a podziękowanie z rąk władz 
gminy odebrała Agnieszka 
Staroszczyk – Kierownik Filii 
w Wielgomłynach. 
Dziękujemy wszystkim za od-
wiedziny na naszym stoisku!
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Dotacje w ESBANKU w chwili 
obecnej są dostępne na realiza-
cję dwóch programów: 

•  Program dotyczący przed-
sięwzięć w zakresie ochrony 
powietrza dla osób  
fizycznych (koszty kwalifiko-
wane finansowane  
z dotacji to zakup oraz 
montaż fabrycznie nowych 
urządzeń grzewczych, 
odwierty w przypadku 
poboru ciepła przez sondy 
gruntowe, wykonanie węzła 
cieplnego oraz przyłącza 
do miejskiej sieci cieplnej, 
wykonanie instalacji gazowej 
znajdującej się na terenie  
i w obiekcie odbiorcy gazu)
• Program dla przedsięwzięć 
w zakresie gospodarki ście-
kowej dla osób fizycznych 
(koszty kwalifikowane  
z dotacji to zakup materia-
łów i urządzeń niezbędnych 
do realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 
wykonanie robót budow-
lano – montażowych 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków).

- Dzięki temu Klienci mogą nie 
tylko zrealizować ekologiczną 

inwestycję, która z pewnością 
ograniczy emisję zanieczyszczeń, 
ale dodatkowo otrzymają na tę 
inwestycję dotację w wysokości 
40% kosztów kwalifikowanych. 
To znacząco obniży koszty 
wykonania zadania. Poza tym 
poniesione przez Klientów koszty 
dzięki kredytowi będą rozłożone 
w czasie – nawet na 5 lat, przez 
co inwestycja nie będzie bardzo 
odczuwalna dla domowego 
budżetu. – mówi Tomasz 
Ambrozik, Koordynator Zespołu 
Klienta Detalicznego  
w Oddziale nr I ESBANKU Banku 
Spółdzielczego.

Z kredytu z dotacją mogą sko-
rzystać osoby fizyczne, które są 
właścicielami lub użytkownika-
mi wieczystymi nieruchomości 
położonej w województwie 
łódzkim, na których zlokali-
zowana będzie ekologiczna 
inwestycja. Osoby te nie mogą 
prowadzić działalności gospo-
darczej w miejscu realizowane-
go zadania.

Szczegółowe informacje 
dotyczące kredytu z dotacją 
WFOŚiGW można znaleźć na 
stronie internetowej oraz  
w placówkach ESBANKU.

Bądź eko. Kredyty  
z dotacją z WFOŚiGW 
w ofercie ESBANKU

ESBANK na 
dożynkach  
w Wielgomłynach

19 sierpnia w ofercie ESBANKU pojawił się kredyt 
z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Można 
dzięki niemu skredytować wymianę urządzeń 
grzewczych czy wykonanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ze strony 
WFOŚiGW wynosi maksymalnie 40% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji.

W niedzielę  
18 sierpnia w gminie 
Wielgomłyny odbyły 
się Dożynki Gminne. 
Na imprezie obecny 
był również ESBANK 
Bank Spółdzielczy.

Stoisko ESBANKU na Dożynkach cieszyło się  
dużym zainteresowaniem (fot. Tomasz Kolmasiak)



To ogromna satysfakcja współuczestniczyć 
w rozwoju i sukcesach naszych Klientów
O funkcjonowaniu łódzkiego oddziału  
ESBANKU Banku Spółdzielczego rozmawiamy 
z Joanną Chmielecką-Strąkowską, Dyrektorem 
Oddziału nr V.

ESBANK Bank Spółdzielczy 
na terenie miasta Łodzi dzia-
ła od 2005 r. Jak wspomina 
Pani początki funkcjonowa-
nia oddziału?
Bardzo pozytywnie, rok 2005 
to był dobry czas na otwarcie 
placówki ESBANKU (wówczas 
Banku Spółdzielczego  
w Radomsku) w Łodzi. Jeszcze 
przed otwarciem placówki 
mieliśmy już pewną bazę 
Klientów, nie zaczynaliśmy od 
przysłowiowego zera.  Poza 
tym w Łodzi nie funkcjono-
wało jeszcze tyle placówek 
banków spółdzielczych co 
dziś. Bank  spółdzielczy był 
z jednej strony pozytywnie 
kojarzony, jako bank , który jest 
blisko swoich klientów, zna ich 
potrzeby i oczekiwania, zgod-
nie zresztą z przyświecającą 
nam ideą, z drugiej zaś strony 
musieliśmy pokonywać obiek-
cje i stereotypy w postrzega-
niu banku spółdzielczego jako 
tego, który obsługuje przede 
wszystkim rolników. Po kilku 
latach od otwarcia placówki 
w Łodzi mogę powiedzieć, że 
te stereotypy w stosunku do 
ESBANKU już dawno zniknęły.

Jest Pani Dyrektorem Od-
działu w Łodzi od początku 
jego funkcjonowania. Co 
uważa Pani za swój najwięk-
szy sukces do tej pory?
Znaczną część portfela  Klien-
tów Oddziału w Łodzi stanowią 
podmioty gospodarcze. Są to 
często duże firmy, które trafiły 

do nas w trudnym okresie swo-
jego funkcjonowania i z nami, 
a w dużej mierze dzięki nam, 
bardzo dynamicznie rozwinęły 
się, stając się  liderami w swojej 
branży na rynku łódzkim, 
niekiedy nawet ogólnopolskim. 
To jest ogromna satysfakcja 
współuczestniczyć w rozwoju  
i sukcesach naszych Klientów.

Dlaczego Klienci z Łodzi 
wybierają ESBANK?
Głównym powodem, dla któ-
rego Klienci wybierają ESBANK, 
jest indywidualne podejście 
do  Klienta, jasność i przejrzy-
stość procedur. To sprawia , że 
ESBANK jest bankiem przy-
jaznym dla Klienta. Ponadto 

placówka w Łodzi mieści się  
w bardzo dobrej lokalizacji,  
w samym centrum miasta, co 
pozwala na szybkie dotarcie 
do nas z każdego krańca Łodzi.

Znaczną część Klientów  
w Oddziale nr V stanowią 
firmy. Co takiego ma  
ESBANK, że przyciąga łódz-
kich przedsiębiorców?

Tak, to prawda, obsługujemy 
duże firmy funkcjonujące 
na terenie Łodzi, między 
innymi Łódzką Spółdzielnię 
Spożywców w Łodzi  -posia-
dającą  jedną z największych 
sieci detalicznych sklepów 
spożywczych w Łodzi czy 
Spółdzielcze Domy Handlowe 
CENTRAL -  stanowiące przez 
lata handlową wizytówkę 
Łodzi. Nasi doradcy są mo-
bilni, z Klientami  spotykamy 
się  w siedzibie ich firm, co 
znacznie ułatwia współpracę, 
a jednocześnie pozwala lepiej 
poznać  podmioty, z którymi 
współpracujemy. Staramy się 
zawsze dopasować propo-
nowaną  ofertę  do indywi-
dualnych  potrzeb Klienta, 
proponując mu to, co będzie 
dla niego najlepsze.  Zaufanie 
jakim jesteśmy obdarzeni   
i poczucie odpowiedzialności 
za interes nie tylko Banku, 

ale w dużej mierze Klienta, 
powoduje, że nasi Doradcy 
Klienta Korporacyjnego są tak 
dobrze postrzegani w oczach 
naszych Klientów. 

W chwili obecnej  
w Łodzi znajduje się jedna 
placówka ESBANKU. Czy  
w przyszłości planowane 
jest otwarcie kolejnych filii 
na tym terenie?
Cały czas intensywnie pra-
cujemy nad powiększeniem 
portfela naszych Klientów, 
zarówno tych z obszaru deta-
licznego, jak i korporacyjne-
go.  Mam nadzieję, że dalszy 
dynamiczny rozwój Oddziału 
przyczyni się w przyszłości do 
otwarcia nowych placówek 
na terenie Łodzi.

I tego właśnie życzymy. 
Dziękuję za rozmowę. 

Zaufanie jakim jesteśmy obdarzeni   
i poczucie odpowiedzialności za interes 
nie tylko Banku, ale w dużej mierze 
Klienta, powoduje, że nasi Doradcy 
Klienta Korporacyjnego są tak dobrze 
postrzegani w oczach naszych Klientów. 
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Placówka ESBANKU w Łodzi 
mieści się przy ul. Piotr-
kowskiej 193. Dyrektorem 
Oddziału jest Joanna Chmie-
lecka-Strąkowska. Obsługą 
przedsiębiorców zajmują się 
Agnieszka Krysztofczyk oraz 
Magdalena Skóra, natomiast 
obsługą Klientów Indywidu-
alnych – Agnieszka Paszko, 
Justyna Zagórowicz i Marcin 
Pawłowski. 

Historia Łodzi w Pigułce
Pierwsze wzmianki o Łodzi 
przypadają na XIV wiek. W tym 
okresie mieszkańcy trudnili się 
głównie rolnictwem, co zmie-
niło się w XIX wieku. Wtedy 
to bowiem w Łodzi zaczęły 
powstawać firmy włókienni-
cze, a miasto stało się „Ziemią 
Obiecaną” dla tysięcy ludzi ze 
wsi i małych miast, głównie 
Polaków, Żydów, Niemców 
i Rosjan. Podczas I i II wojny 
światowej miasto znajdowało 
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Łódź. Od rolnictwa 
do nowoczesności
Kolejnym przystankiem, który odwiedzamy w naszej podróży po 
placówkach ESBANKU, jest Łódź – miasto wojewódzkie, w którym od 
grudnia 2005r. znajduje się oddział ESBANKU Banku Spółdzielczego. 

się pod okupacją niemiecką.  
W 1940r. powstało tam pierw-
sze w pełni odizolowane od 
świata zewnętrznego getto 
na terenie Polski, przez które 
przeszło ok. 200 000 osób.
W okresie powojennym mia-
sto zaczęło odbudowę, wtedy 
też powstały pierwsze łódzkie 
uczelnie wyższe – Uniwersytet 
Łódzki, Politechnika Łódzka 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła 
Sztuk Plastycznych.

Co warto zobaczyć w Łodzi?
Łódź pełna jest ciekawych 
miejsc, które warto odwiedzić. 
Na terenie dawnej fabryki 
Izraela Poznańskiego powstała 
Manufaktura – centrum kul-
tury, rozrywki i handlu, gdzie 
oprócz sklepów znaleźć moż-
na kawiarnie, muzea, ściankę 
wspinaczkową, multikino czy 
dyskoteki. Tuż obok, w Pałacu 
Izraela Poznańskiego, znajduje 
się Muzeum Miasta Łodzi,  

w którym poznać można 
bogatą historię miasta. Nieda-
leko Manufaktury znajduje się 
ulica Piotrkowska – główna 
ulica reprezentacyjna Łodzi, 
wokół której w przeszłości 
rozbudowywało się miasto. 
Na Piotrkowskiej podziwiać 
można fasady zabytkowych 
kamienic, pomniki – np. Trzech 
Fabrykantów, Ławeczkę Juliana 
Tuwima czy Pomnik Łodzian 
Przełomu Tysiącleci – 12 859 
kostek z wygrawerowanymi 
nazwiskami. Łódzka „Pietryna” 
to także wiele pubów i restau-
racji, w których toczy się nocne 
życie miasta.
W Białej Fabryce L. Geyera 
znajduje się obecnie Centralne 
Muzeum Włókiennictwa,  
a inne muzea warte odwiedze-
nia to z pewnością Muzeum 
Sztuki – ms2, Muzeum Kine-
matografii czy Muzeum Kanału 
„Dętka”. Poszukując miejsca do 
odpoczynku warto zahaczyć 

o Ogród Botaniczny, Łódzki 
Ogród Zoologiczny, Palmiarnię 
czy jeden z łódzkich parków. 

Łódź się zmienia
W ostatnim czasie Łódź to 
ogromny plac budowy –  
w centrum trwa bowiem 
budowa „Nowego Centrum 
Łodzi”. Na obszarze blisko 90 
hektarów powstanie najnowo-
cześniejszy podziemny dwo-
rzec w Polsce – Łódź Fabrycz-
na, który szybkimi pociągami 
połączy Łódź z największymi 
miastami Polski i Europy. 
Zmieni się także okolica 
dworca, której najcenniejszym 
elementem jest zabytkowa, 
XIX-wieczna elektrociepłownia 
EC-1. W trzech budynkach 
elektrociepłowni znajdą się 
nowoczesne ośrodki kultury 
– m.in. interaktywne Centrum 
Nauki i Techniki, biblioteka, 
Teatr Dźwięku i Post-Produkcji, 
planetarium czy kino 3D.  
W Nowym Centrum Łodzi 
powstaną także nowe ulice 
oraz otwarty plac.
Kolejną ogromną inwestycją 
zaplanowaną w Łodzi jest 
budowa trasy tramwajowej 
wschód-zachód, w ramach 
której powstanie 18,5 km no-
wych torowisk, a także nowe 
punkty przesiadkowe, ścieżki 
rowerowe czy bezkolizyjne 
skrzyżowania.

 
 

 

 

Łódź to trzecie 
miasto w Polsce pod 
względem liczby 
ludności oraz czwarte 
– pod względem 
powierzchni. 
Znajduje się  
w środkowej Polsce, 
na Wzniesieniach 
Łódzkich. 
Prezydentem 
Miasta jest Hanna 
Zdanowska. 

Podświetlone kamienice na ulicy Piotrkowskiej
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Zapraszamy na nową stronę 
internetową ESBANKU!

Projektując nową stronę 
internetową chcieliśmy, aby 
nasi Klienci w szybki i prosty 
sposób znaleźli produkty 
bankowe dostosowane 
do ich potrzeb. Dlatego 
wchodząc na stronę głów-
ną Banku www.esbank.pl 
Klient może wybrać, jaką 
grupę reprezentuje – Klienta 
Indywidualnego, Firmę lub 
Instytucję czy Rolnika. Dla 
każdej z tych grup przygoto-
waliśmy nieco inny wygląd 
strony głównej, z dedykowa-
nymi produktami.

Jeśli zainteresuje Cię któryś  
z naszych produktów – 
rachunek, kredyt, karta 
płatnicza czy lokata – złóż 
przez naszą stronę www 
krótki wniosek kontaktowy. 
Wystarczy że podasz w nim 
swoje dane (imię, nazwisko 
i numer telefonu) oraz pre-
ferowaną godzinę kontaktu. 
Nasz doradca skontaktuje się 
z Tobą, przedstawi szcze-
gółową ofertę dotyczącą 

danego produktu, odpowie 
na Twoje pytania oraz umówi 
się na spotkanie. Wniosek 
złożysz poprzez panel na 
stronie głównej Banku oraz 
na podstronach wszystkich 
produktów. 

Zastanawiasz się, ile może 
wynosić rata Twojego kredy-
tu lub zysk z lokaty? Dzięki 
kalkulatorom znajdującym 
się przy poszczególnych pro-
duktach obliczysz to w prosty 

sposób. Wystarczy tylko, że 
na suwakach ustawisz kwotę 
kredytu/ depozytu oraz liczbę 
rat/ okres depozytu.  
W przypadku kredytów 
możesz również zaznaczyć 
dodatkowe opcje, które po-
zwolą na wyliczenie raty.

Na nowej stronie zmieniliśmy 
sposób logowania do banko-
wości elektronicznej ES-
BANK24. Po wejściu na stronę 

Zapraszamy na krótką 
wycieczkę po nowej stronie 
internetowej naszego 
Banku www.esbank.pl.  
W naszym mini 
przewodniku znajdziecie 
opisy nowych 
funkcjonalności.

Złóż wniosek  
online

1

Oblicz zysk  
z lokaty lub ratę 
kredytu

2 Zaloguj się do 
bankowości 
elektronicznej 
ESBANK24

3

Dzięki kalkulatorom obliczysz raty kredytu czy zysk z lokaty

Wchodząc na stronę możesz od razu wybrać produkty  
dla klientów indywidualnych, firm lub rolników

Po wybraniu przycisku Logowanie pojawia się  
okienko z wyborem typu konta
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główną i wybraniu przycisku 
„Logowanie” pojawia się 
dodatkowe okienko wyboru 
konta indywidualnego lub 
firmowego. Po kliknięciu na 
przycisk „przejdź do logowa-
nia” zostaniesz przekierowany 
na stronę logowania.

Dzięki wyszukiwarce w prosty 
sposób znajdziesz te infor-
macje, które Cię interesują. 
Wybierając przycisk „Najczę-
ściej poszukiwane” zobaczysz 
natomiast listę najczęściej 
wyszukiwanych zagadnień. 

Chcesz, aby Doradca Klienta 
skontaktował się z Tobą? 
Wystarczy tylko, że w wysu-
wanej zakładce „Kontakt” wy-
bierzesz temat, na jaki chcesz 

rozmawiać oraz wpiszesz 
swój numer telefonu, a nasz 
Pracownik skontaktuje się 
z Tobą i odpowie na Twoje 
pytania. 

Na naszej nowej stronie www 
umieściliśmy interaktywną 
mapę naszych placówek,  
a także mapę wszystkich ban-
komatów, z których nasi Klien-
ci mogą wypłacać pieniądze 
bez prowizji. Dzięki temu w 
prosty sposób znajdziesz naj-
bliższą placówkę ESBANKU  
a planując podróż - spraw-
dzisz mapę bankomatów.

W prawym górnym rogu 
nowej strony znajdziesz 
ikonkę  . Za jej po-

mocą możesz zwiększyć (A+) 
lub zmniejszyć (A-) rozmiar 
czcionki na stronie, a także 
powrócić do standardowego 
rozmiaru (A). 

Na nowej stronie w widocz-
nym miejscu umieściliśmy 
odnośnik do naszego profilu 
na Facebooku – zostając na-
szym fanem na tym portalu 
społecznościowym będziesz 
na bieżąco z naszymi 
promocjami i podejmowa-
nymi przez nas działaniami 
lokalnymi. Znajdziesz tam 
również ciekawostki związa-
ne z ESBANKIEM.

Nową stronę przygotowali-
śmy zgodnie z założeniami 
„Responsive web design”, 
czyli metodą projektowania 
serwisu w taki sposób, aby 
strona sama dopasowywała 
się do rozmiarów, rozdziel-

czości i orientacji ekranu. 
Oznacza to, że wygląd strony 
na smartfonie czy tablecie 
jest dostosowany specjalnie 
pod te urządzenia, dzięki 
temu przeglądanie treści 
jest dużo łatwiejsze – bo np. 
przyciski są duże, a grafika 
ograniczona do minimum.

Mamy nadzieję, że nowa 
strona przypadnie Wam do 
gustu. Swoje komentarze na 
temat nowej strony możecie 
publikować naszym fanpa-
ge’u na portalu Facebook 
www.facebook.com/ESBANK.
Radomsko.

Szukaj 
potrzebnych 
informacji

4

Zostaw telefon, 
oddzwonimy

5
Powiększ 
lub zmniejsz 
czcionkę

7

Korzystaj  
z wersji  
mobilnej strony

9

Znajdź najbliższą 
placówkę  
i bankomat

6

Polub nas na 
Facebooku

8

Wersja mobilna strony dopa-
sowuje się do urządzenia,  
z któego korzystasz

Na mapie znajdziesz najbliższą placówkę i bankomat
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Nie płać za coś, co u nas 
możesz mieć za darmo!
Cztery odmienione pakiety rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych od 1 sierpnia znajdują się w ofercie naszego Banku. 
Czym się różnią oraz jakie są ich zalety? 

Dla każdego coś dobrego
Nowe pakiety to ES Student, 
ES Komfort, ES Senior oraz ES 
Prestiż. Już same nazwy wska-
zują, że pakiety przygotowane 
są z myślą o osobach w różnym 
wieku i o różnych potrzebach. 
Rachunek ES Student mogą 
założyć osoby do 26 roku 
życia – w tym również osoby 
poniżej 13 roku życia. Z kolei 
rachunek ES Senior przygo-
towaliśmy specjalnie z myślą 
o osobach powyżej 60 roku 
życia. Dla osób w wieku  
26 – 60 lat mamy rachunek 
ES Komfort, a dla najbardziej 
wymagających Klientów – 
rachunek ES Prestiż.

4 x zero
Głównymi zaletami wszyst-
kich nowych rachunków jest 
możliwość darmowego pro-
wadzenia oraz darmowego 
użytkowania karty płatniczej.
- Prowadzenie rachunku ES Stu-
dent jest bezpłatne. W przypad-
ku rachunków ES Komfort, ES 
Senior oraz ES Prestiż Klient nic 
nie będzie płacił za korzystanie 
z konta w momencie utrzyma-
nia odpowiedniego średniego 
salda na rachunku. – mówi 
Edyta Półrola-Karska, Dyrek-
tor ds. Zarządzania Siecią 
Sprzedaży.
0 zł może wynosić także 
opłata za użytkowanie karty 
debetowej do rachunku – wy-
starczy tylko dokonać trans-
akcji kartą na kwotę określoną 
w taryfie. Klienci otrzymują 

także bezpłatny dostęp do 
bankowości elektronicznej 
ESBANK24 i aplikacji mobilnej 
ESBANK24 oraz do ponad  
4 000 bezprowizyjnych ban-
komatów należących do Spół-
dzielczej Sieci Bankomatów. 

Ubezpieczenie w pakiecie
Dla posiadaczy rachunków 
ES Komfort, ES Senior oraz 
ES Prestiż przygotowaliśmy 
dodatkowo ubezpieczenia, 
dostępne w ramach pakietu:
- W przypadku rachunku ES 
Komfort i ES Senior jest to 
ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków,  
a w przypadku rachunku ES 
Prestiż - Pakiet Prestiż obejmu-
jący: Dom Assistance, Auto 
Assistance, Pomoc medyczną 
na terenie RP, koszty leczenia  

i Assistance podczas podróży 
zagranicznej. Klienci za ubez-
pieczenie nic nie płacą.  
– dodaje Edyta Półrola-Karska.

Masz rachunek? 
Dostaniesz tańszy kredyt
Osoby, które zdecydują się na 
jeden z dostępnych pakietów, 
po trzech miesiącach od daty 
otwarcia rachunku mogą 
liczyć na promocyjne warunki 
podczas nabywania produktów 
kredytowych:
- Promocja dotyczy Pożyczki 
dla Ciebie, kredytu „Twoje cztery 
kółka”, kredytu na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych czy 
pożyczki hipotecznej. – posiada-
cze rachunków ROR mogą liczyć 
na niższe oprocentowanie czy 
prowizję. Atrakcyjne, niższe opro-
centowanie, nasi Klienci otrzymu-

ją także w przypadku kredytu 
mieszkaniowego. – tłumaczy 
Edyta Półrola-Karska. 

Prestiżowe produkty
Klienci, którzy wybiorą rachu-
nek ES Prestiż, mogą liczyć nie 
tylko na pakiet ubezpieczeń, 
ale również na dedykowane 
produkty oszczędnościowe. 
Specjalnie dla tej grupy Klien-
tów w naszej ofercie pojawiły 
się bowiem: rachunek oszczęd-
nościowy KONKRET Prestiż oraz 
lokata rentierska Super Zysk 
Prestiż. Produkty te posiadają 
wyższe oprocentowanie, niż 
tradycyjny rachunek  
oszczędnościowy czy lokata 
Super Zysk. 

Nowe ROR-y  
– nowe dokumenty
Przejście na nowe pakiety przez 
dotychczasowych Klientów 
możliwe będzie po podpisaniu 
nowej umowy o prowadzenie 
rachunków bankowych. W tym 
celu zapraszamy do placówek 
ESBANKU Banku Spółdzielcze-
go – nasi doradcy pomogą 
w wyborze odpowiedniego 
pakietu, odpowiedzą na pyta-
nia oraz dopełnią wszystkich 
niezbędnych formalności. 

Nasz nowe pakiety ROR są przygotowane z myślą o osobach w różnym wieku i o różnych potrzebach
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Armia Urbanator. 
Radomszczańska młodzież 
dla Michała Urbaniaka

ESBANK sponsorem 
Wielkiego Testu 
Języka Angielskiego

ESBANK Bank Spółdzielczy został sponsorem głównych na-
gród w Wielkim Teście Języka Angielskiego. Impreza odbyła 
się 9 czerwca w Radomsku, a jej organizatorem była szkoła 
językowa Perfect English. 

Test sprawdzający poziom wiedzy z języka angielskiego na-
pisało ponad 200 osób w różnym wieku. Oprócz odpowiedzi 
na pytania zamknięte uczestnicy mogli także wziąć udział  
w konkursie na hasło reklamowe promujące szkołę Perfect 
English. Nagrody główne dla zwycięzców tego konkursu 
ufundował ESBANK Bank Spółdzielczy. Dwie karty przed-
płacone z doładowaniem o wartości 400 zł każda, trafiły do 
Piotra Gaika oraz Magdaleny Dworakowskiej. Gratulujemy!

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć  
w realizowaniu marzeń i pasji. Marzeniem dla 
młodych uzdolnionych radomszczan z pewnością 
było nagranie utworu „Armia Urbanator”, z dedykacją 
dla niezwykłego muzyka Michała Urbaniaka.  
Pasję do nauki języka angielskiego widać natomiast  
u organizatorów Wielkiego Testu Języka Angielskiego. 
Oba wydarzenia odbyły się dzięki  wsparciu  
ESBANKU Banku Spółdzielczego. 

Pomysł na nagranie piosenki zrodził się wśród członków Big 
Bandu podczas warsztatów Urbanator Days. 

- Mieliśmy niezwykłą okazję jako Big Band Radomsko obcować 
z muzykami Urbanatora i uczyć się od nich tajników warsztatu 
muzycznego. Byli to artyści z najwyższej półki, kilku z nich na 
co dzień grało w zespole Amy Winehouse. Po zakończonych 
warsztatach temat długo za mną chodził i nie dawał mi spo-
koju, aż napisałem tekst. Słowa utworu mówią o spełnionych 
marzeniach. Są ściśle związane z panem Michałem Urbania-
kiem i z całym projektem Urbanator Days - mówi Paweł Zagaj, 
który kieruje Big Bandem Radomsko. 

Dzięki wsparciu sponsorów – między innymi ESBANKU Ban-
ku Spółdzielczego – Big Band na nagranie utworu wyjechał 
do studia RecPublica w Lubrzy. Aranżacją i produkcją mu-
zyczną utworu zajął się Marcin Pospieszalski. 

Utwór „Armia Urbanator” jest już dostępny w Internecie (na 
portalu www.soundcloud.com), a we wrześniu można go 
było posłuchać na żywo w Radomsku, podczas Urbanator 
Days 2013. Wtedy to na scenie Miejskiego Domu Kultury  
w Radomsku Big Band Radomsko zagrał razem ze swoim 
muzycznym guru Michałem Urbaniakiem. 

Radomszczańska młodzież z wspieranego przez ESBANK 
Bank Spółdzielczy Big Bandu Radomsko przygotowała nie-
zwykły prezent dla Michała Urbaniaka. Jest nim piosenka 
„Armia Urbanator” nagrana z dedykacją dla tego wybitnego 
muzyka jazzowego i kompozytora.

Piotr Gaik odbiera nagrodę - kartę przedpłaconą

Muzycy z Big Bandu Radomsko w studiu nagraniowym




