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Drodzy Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce drugi numer biuletynu informacyjnego
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, w którym na samym
początku chcemy się z Państwem podzielić informacją o podjęciu
współpracy z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą
w Poznaniu. Jest to dla nas wszystkich bardzo dobra i budująca informacja oraz szansa na nowy rozdział w historii Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Na pierwszych stronach tego numeru biuletynu,
znajdziecie Państwo informację o kilku kluczowych aspektach naszej
współpracy z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym.
Zakończyliśmy pierwszy kwartał 2021 roku, a wraz z nim okres przyjmowania środków na Złotą Lokatę 2021. Tegoroczna edycja cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów. Pragnę
przypomnieć, że wszyscy Klienci, którzy dla ulokowania swoich oszczędności wybrali właśnie ten produkt depozytowy oraz spełniają warunki
„Regulaminu loterii promocyjnej Złota Lokata 2021”, mają szansę
wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym samochód osobowy Kia
Picanto. Co prawda należy się również przy tym wykazać cierpliwością,
gdyż losowanie nagród odbędzie się tradycyjnie w grudniu, jednak
myślę, że przygotowane nagrody rzeczowe są dobrą rekompensatą
w oczekiwaniu na Wielki Finał Złotej Lokaty 2021.
W związku z tym, że wciąż żyjemy w nowej „covidowej” rzeczywistości,
ten numer naszego biuletynu informacyjnego w dużej mierze poświęcamy przybliżeniu Państwu rozwiązań, które pozwalają kontaktować się
z Bankiem i zarządzać swoimi ﬁnansami bez konieczności wychodzenia
z domu.
W związku z pandemią, Polacy częściej niż przed nią, korzystają z cyfrowych usług, takich jak wideokonferencje, zakupy online, czy zdalna
edukacja. Ten sam trend obserwujemy w bankowości. Obecnie Klienci,
niezależnie od wieku, chętnie korzystają z rozwiązań, jakie daje im
bankowość internetowa i mobilna, która w ostatnich latach przeszła
dużą transformację, zwłaszcza w bankach spółdzielczych. Dostrzegając
te trendy, w I kwartale br. udostępniliśmy naszym Klientom bezpieczną
i nowoczesną aplikację mobilną SGB Mobile, o funkcjonalnościach
której możecie Państwo przeczytać w naszym biuletynie. Z początkiem
kwietnia startujemy również z usługą mojeID, dzięki której Klienci
naszego Banku mogą w bezpieczny sposób potwierdzać swoją tożsamość online.
Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to na stronach biuletynu, znajdziecie
Państwo pakiet informacji, jak ustrzec się m. in. przed kradzieżą danych
w sieci oraz jakie działania podjąć, aby bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. Chcemy przybliżyć Państwu również zasady,
w oparciu o które działają banki spółdzielcze, po to, by pokazać, co tak
właściwie jest ich istotą.
Z tym numerem biuletynu informacyjnego otwieramy cykl artykułów
na temat naszych placówek. Na początek chcemy zaprezentować
Państwu Oddział w Płońsku, gdzie
obowiązki Dyrektora od niedawna
pełni Pani Lidia Konieczna.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
Andrzej Kopeć
Prezes Zarządu
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Nawiązanie
współpracy
pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym
w Ciechanowie i Wielkopolskim Bankiem
Spółdzielczym w Poznaniu

W dniu 25 lutego br. Polski Bank
Spółdzielczy w Ciechanowie (PBS
w Ciechanowie) podpisał list intencyjny z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu (WBS),
działającym pod handlową nazwą
„neobank”. Podpisanie listu intencyjnego jest początkiem współpracy pomiędzy PBS w Ciechanowie a WBS – współpracy mającej przede wszystkim na celu
bardziej
efektywne
obsługiwanie
Klientów oraz wzajemne dostarczanie
sobie partnerów do konsorcjów kredytowych, w celu ich wspólnego ﬁnansowania.

Dlaczego do współpracy wybraliśmy
właśnie Wielkopolski Bank
Spółdzielczy?

WBS został założony w 1961 roku
w Łubowie. Powstała wówczas spółdzielnia, która przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Łubowie. W 2004 roku Bank
zmienił nazwę z dotychczasowej na
Wielkopolski Bank Spółdzielczy, pod
którą funkcjonuje do dziś. Bank ten,
z wykorzystaniem handlowej nazwy
neoBANK, oferuje produkty i usługi
bankowe dla klientów indywidualnych
i biznesowych, zarówno w placówkach,
jak i online, koncentrując swoją działalność kredytową głównie na podmiotach
sektora nieﬁnansowego.
Jest to bank spółdzielczy o mocnej,
stabilnej pozycji kapitałowej, osiągający
dobre wyniki ﬁnansowe. W przeszłości
bank ten przechodził proces naprawczy,
jednak osiągane obecnie wyniki ﬁnansowe i stabilna pozycja biznesowa świadczą o tym, że procesproces sanacyjny
WBS zakończył sukcesem, zyskując przy
tym doświadczenie i wiedzę m.in.
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w zakresie restrukturyzacji i windykacji.
Zgodnie z publicznie dostępnymi
sprawozdaniami ﬁnansowymi WBS za
2019 rok suma bilansowa tego banku
wynosiła około 1,4 miliarda zł, zysk ne�o
około 11 mln zł, a współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie
14,53%. Wzrost współczynnika wypłacalności w latach 2017-2019 z 11,38%
do 14,53% wynikał m.in. z przeznaczania
bieżących zysków na fundusz zasobowy
banku odpowiednio z 99.180.173 zł do
poziomu 111.320.278 zł w roku 2018
i 129.043.498 zł w roku 2019.

Czy współpraca nawiązana z WBS
oznacza zmiany dla Klientów
PBS w Ciechanowie?

Tak, dzięki współpracy z WBS będziemy
mogli oferować naszym Klientom,
zwłaszcza z obszaru małych i średnich
ﬁrm, w szczególności deweloperów,
lepsze produkty i większą skalę ﬁnansowania w ramach konsorcjów z WBS.
Dążymy do zwiększenia efektywności
działania po to, by móc pozyskiwać
nowych Klientów oraz w profesjonalny
sposób obsługiwać dotychczasowych.

Co współpraca z WBS oznacza dla PBS
w Ciechanowie?

Poprzez nawiązaną na mocy listu intencyjnego współpracę, PBS w Ciechanowie
i WBS stały się partnerami biznesowymi.
Ten alians strategiczny, od strony biznesowej, ma na celu m.in. dostarczanie potencjalnych klientów do konsorcjów.
WBS chce podzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem, które zdobył w procesie sanacji swojego banku. Zakładamy, że
„burza mózgów” pracowników dwóch

banków, przyspieszy proces sanacji
i restrukturyzacji naszego por�ela kredytowego. Celem współpracy jest także
wdrożenie modelu oraz technologii WBS
w PBS w Ciechanowie w zakresie ﬁnansowania branży deweloperskiej.
Przy tej okazji chcemy podkreślić, że
sytuacja płynnościowa PBS w Ciechanowie jest bardzo dobra, a współczynniki
kapitałowe utrzymują się powyżej norm
nadzorczych. Mimo trudnego roku 2020,
który był silnie naznaczony pandemią
SARS-CoV-2, ze wstępnych nieaudytowanych danych ﬁnansowych za 2020 rok
wynika, że PBS w Ciechanowie zakończył
go zyskiem na poziomie 242,33 tys. zł.
PBS w Ciechanowie wciąż podejmuje
działania zmierzające do poprawy jakości
por�ela kredytowego oraz do przebudowy funduszy własnych, w których obecnie
przeważającą część stanowi fundusz
udziałowy, a nie fundusz zasobowy.
W związku z powyższym przedmiotem
współpracy obu banków spółdzielczych
będzie również przeznaczenie przez WBS
puli środków na wykup wierzytelności z
tytułu wypowiedzianych udziałów członkowskich od byłych i aktualnych Członków
naszego Banku, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Członkami. Współpraca w tym zakresie ma na celu stworzenie realnej alternatywy dla tych Członków,
którzy nie są zainteresowani dalszym
członkostwem w PBS w Ciechanowie.
Wypełniając obowiązki informacyjne
emitenta obligacji, PBS w Ciechanowie
w dniu 26 lutego br. opublikował raport
bieżący, w którym poinformował Interesariuszy o fakcie zawarcia listu intencyjnego
z WBS. Raport został opublikowany na
stronie
internetowej
Banku
h�ps://www.pbsciechanow.pl/450,komunikaty?tresc=4307 oraz na Catalyst.

Bank w zasięgu ręki
nowa aplikacja SGB Mobile dostępna dla naszych Klientów
Od 1 marca 2021 roku Klienci Polskiego
Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
mogą korzystać z nowoczesnej bankowości mobilnej.
SGB Mobile – od czego zacząć?
Jeśli chcesz korzystać z nowoczesnego
i w pełni bezpiecznego bankowania,
wystarczy pobrać aplikację w Sklepie
Play lub App Store, w zależności
z jakiego smar�ona korzystasz.
Kolejnym etapem jest aktywacja
i uwierzytelnienie użytkownika. Jest to
jednorazowy proces, chyba że odinstalujesz aplikację z urządzenia mobilnego.
Proces aktywacji zależy od tego, czy

jesteś również
użytkownikiem
bankowości
internetowej,
czy też jesteś
Klientem, który
nie korzysta
z bankowości internetowej. W obu przypadkach aktywacja przebiega
bardzo intuicyjnie. Wystarczy
postępować zgodnie ze wskazówkami,
które podpowiada aplikacja.
Pobierz aplikację z:

POBIERZ SGB MOBILE,
MIEJ BANK W ZASIĘGU RĘKI!
DOSTĘP DO RACHUNKU KIEDY CHCESZ
W aplikacji sprawdzisz stan konta (dla Twoich
rachunków osobistych, oszczędnościowych,
walutowych oraz wszystkich kart), historię
wydatków i wpływów oraz szczegółowe
informacje o koncie.

PRZELEWY W DOWOLNYM
MOMENCIE

Łatwo i bezpiecznie zrealizujesz przelew
– za pomocą smar�ona lub tabletu. Nie
odkładaj płatności na później – parę
kliknięć i masz je z głowy.

PORTFELE CYFROWE I BLIK

W SGB Mobile szybko aktywujesz usługę
BLIK oraz dodasz swoją kartę do por�ela
cyfrowego Google Pay lub Apple Pay.
Płać mobilnie tak jak Ci najwygodniej.
W aplikacji masz kontrolę nad swoimi
kartami, możesz je zablokować
w por�elach cyfrowych na wszystkich
urządzeniach mobilnych. Ta usługa to
bezpieczeństwo i ogromna
wygoda w jednym.

ZARZĄDZAJ SUBSKRYPCJAMI

To zupełnie nowa usługa, dzięki której możesz
w jednym miejscu sprawdzić, w jakich sklepach
internetowych zarejestrowana jest Twoja karta
płatnicza SGB oraz możesz zablokować pobieranie środków z karty przez sklep internetowy.
Nowa funkcjonalność to również śledzenie
na bieżąco do jakich abonamentów subskrypcyjnych dodałeś kartę SGB oraz możliwość zablokowania w prosty sposób kolejnej płatności,
np. za serwis streamingowy.

ZMIEŃ LIMIT

Dzienne limity transakcji są dodatkowym
zabezpieczeniem Twoich pieniędzy, jednak
zdarzają się jednorazowe większe zakupy.
Teraz możesz w łatwy i bezpieczny sposób
zwiększyć lub zmniejszyć limit za pomocą
aplikacji – już nie musisz iść do banku!

KORZYSTAJ Z DOBRZE
ZAPROJEKTOWANEJ
APLIKACJI MOBILNEJ

SGB Mobile jest przejrzysta,
funkcjonalna i po prostu ładna.
Ogromną wagę przywiązujemy
do bezpieczeństwa, dlatego aplikacja
posiada szereg zabezpieczeń, a płatności
i dyspozycje potwierdzasz bezpiecznymi
metodami autoryzacji. Znajdziesz w niej
wszystko, czego potrzebujesz do codziennego
bankowania.
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Bank spółdzielczy,
bank komercyjny
co je łączy, a co różni

Na pierwszy rzut oka banki spółdzielcze
oraz banki komercyjne mają ze sobą wiele
wspólnego. Można w nich założyć konto,
wziąć kredyt, ulokować swoje oszczędności na lokacie. W kontekście regulacji
prawnych bank działający w formie spółki
akcyjnej oraz bank spółdzielczy także
niewiele się różnią, ponieważ oba działają
na podstawie ustawy Prawo bankowe
i oba podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a ich klienci mogą liczyć
na te same gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Co zatem różni te dwa ﬁlary polskiego
systemu bankowego?

FORMA WŁASNOŚCI

Właścicielami banku komercyjnego,
działającego w formie spółki akcyjnej są
akcjonariusze, których wpływ na działalność banku zależy od liczby posiadanych
akcji. W praktyce najwięcej do powiedzenia ma główny akcjonariusz, który
często jest inną instytucją ﬁnansową.
Bankiem komercyjnym kieruje na co
dzień zarząd powołany przez radę nadzorczą, która pełni także funkcje kontrolne.
Właścicielami banku spółdzielczego,
działającego w formie spółdzielni, są
udziałowcy, którzy jednocześnie są członkami spółdzielni. Wszelkie decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, bez
względu na posiadaną ilość udziałów.
Podobnie jednak, jak w bankach komercyjnych, codzienne zarządzanie bankiem
6

oraz wykonywanie decyzji podjętych
przez udziałowców powierzane jest
zarządowi oraz radzie nadzorczej.

POCHODZENIE KAPITAŁU

W przypadku banków spółdzielczych
kapitał założycielski pochodzi od członków spółdzielni, będących często
również jej klientami, i jest w 100%
polski. Oznacza to, że banki działające
w formie spółdzielni nie są zależne od
żadnych zagranicznych instytucji ﬁnansowych.
Natomiast akcjonariuszami banków
komercyjnych mogą być zarówno
podmioty polskie, jak i zagraniczne.
W praktyce wiele banków komercyjnych
działających w Polsce ma znaczną część
kapitału zagranicznego.

CELE DZIAŁANIA

Banki spółdzielcze i komercyjne różni
forma własności, a co za tym idzie, banki
te mają inne cele działania.
Właścicielami banków spółdzielczych
nie są akcjonariusze, tak jak ma to
miejsce w bankach komercyjnych,
a członkowie spółdzielni, czyli udziałowcy. Są to najczęściej przedstawiciele
lokalnej społeczności. Bank spółdzielczy,
w odróżnieniu od banku komercyjnego,
nie dąży do maksymalizacji zysków,
a jedynie do ich optymalizacji, co ma
służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest
działalność banków spółdzielczych na
rzecz swoich członków.

„Banki spółdzielcze
działają lokalnie.”
ZASIĘG DZIAŁANIA

Banki komercyjne są obecne w całej
Polsce i mają mocno rozwiniętą sieć
placówek i bankomatów, głównie
w miastach wojewódzkich i powiatowych. Banki spółdzielcze działają
lokalnie, skupiając się bardzo często na
rozwijaniu sieci swoich placówek
w niewielkich miejscowościach. Ich
zasięg nierzadko sprowadza się do kilku
gmin, powiatów lub jednego województwa. Lokalny charakter działania, to nie
tylko zasięg terytorialnej, ale również
praca na rzecz właściwego rozwoju
społeczności lokalnych, w których działają banki spółdzielcze, poprzez działania
społecznie odpowiedzialne oraz aktywizowanie lokalnego potencjału.

PRAWA WŁAŚCICIELI

Właściciele banków spółdzielczych mają
takie same prawa, niezależnie od ilości
posiadanych udziałów członkowskich.
W bankach działających w formie
spółdzielni, obowiązuje zasada „jeden
udziałowiec = jeden głos”, co gwarantuje
demokratyczne podejmowanie decyzji.
W przypadku banków komercyjnych,
o strategii rozwoju banku, decyduje
w praktyce główny akcjonariusz, posiadający największą liczbę akcji.

Bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online

Z początkiem kwietnia Klienci Polskiego
Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
będą mogli w bezpieczny sposób zrealizować drogą elektroniczną wszelkie formalności, w których dotychczas niezbędne
było tzw. silne uwierzytelnienie, czyli
najczęściej udanie się z dokumentem
tożsamości do punktu obsługi klienta.
Teraz nie trzeba osobiście udawać się np.
do urzędu, placówki medycznej, ubezpieczyciela, dostawcy energii, czy ﬁrmy
telekomunikacyjnej, by sﬁnalizować
umowę lub podpisać dokumenty. A wszystko to dzięki opracowanej przez Krajową
Izbę Rozliczeniową usłudze mojeID, która
pozwala na potwierdzenie swojej tożsamości w dowolnym miejscu i czasie, bez
konieczności wychodzenia z domu, co
w dobie pandemii jest niezwykle istotne.
Korzystanie z mojeID jest wygodne,
bezpieczne i intuicyjne w obsłudze. Aby
skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie
internetowej dostawcy usługi lub urzędu,
którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości
z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego
przycisku/linku, wyświetlą się ikony
dostawców tożsamości – m.in. banków.
Będąc Klientem PBS w Ciechanowie,
należy wybrać ikonę,

a następnie Polski Bank Spółdzielczy
w Ciechanowie. W tym momencie
Użytkownik zostanie przekierowany na
stronę Banku, gdzie w standardowy
sposób loguje się do swojej bankowości
internetowej. Po zalogowaniu, Użytkownik każdorazowo zostanie poproszony
o wyrażenie zgody na przekazanie swoich
danych. Po zatwierdzeniu przekazania
danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu ﬁrmy lub urzędu,
z którego usług chce skorzystać.
Dzięki tej usłudze można utworzyć Proﬁl
zaufany, umożliwiający korzystanie z usług
e-administracji przez internet. Usługa
mojeID umożliwia również podpisywanie
za pomocą Proﬁlu zaufanego dokumentów w urzędach publicznych, jak również
identyﬁkowanie swojej tożsamości m. in.
na pla�ormach usług publicznych tj.
pla�ormach usług publicznych: obywatel.gov.pl, epuap.gov.pl, gabinet.gov.pl,
ceidg.gov.pl, pacjent.gov.pl
Należy mieć świadomość, że usługa
mojeID wykorzystuje wiele poziomów
bezpieczeństwa do ochrony danych i
kilkuetapowy proces weryﬁkacji. Oznacza
to, że w przypadku bardzo wrażliwych
danych, jak np. dane osobowe, PESEL,
hasło i login do konta bankowego, stosuje
się dodatkowe mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo. Usługa była wiele razy
weryﬁkowana przez KIR – operatora
systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Usługa
spełnia najwyższe wymogi i standardy

Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID
nie są udostępniane automatycznie.
Wszystko odbywa się za zgodą użytkownika, po zalogowaniu się do banku. Banki
bezwarunkowo muszą spełniać stawiane
wymogi bezpieczeństwa, by móc oferować usługę mojeID.
Więcej informacji na temat usługi można
znaleźć na stronie www.mojeid.pl

KORZYŚCI
Łatwiejszy dostęp
Prostsza rejestracja i logowanie u dostawców usług.

Użyteczność
Możliwość korzystania z większej liczby
usług online lub dostęp do paneli uzupełniających usługi tradycyjne.

Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad
przekazywaniem danych dzięki sprawdzonemu standardowi.

Łatwo dostępne potwierdzanie tożsamości w Internecie
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Jak bezpiecznie korzystać

z bankowości internetowej?
Korzystanie z bankowości internetowej
staje się coraz bardziej powszechne. Z
pewnością jest to w dużej mierze
związane z pandemią, która wymusiła
dystans społeczny i ograniczenie dostępności tradycyjnych oddziałów bankowych. Stosując się do wprowadzanych
obostrzeń, banki wprowadziły godziny
dla seniorów, limity dla klientów przebywających w placówce oraz skróciły czas
pracy placówek. Dostęp i korzystanie z
rachunku bankowego za pośrednictwem
komputera lub urządzenia mobilnego,
jest nie tylko wygodne, ale również
możliwe praktycznie z każdego miejsca
na ziemi. Wszystko to spowodowało, że
liczba klientów obsługiwanych online
systematycznie wzrasta.
Czy korzystając z bankowości internetowej pamiętamy o zachowaniu zasad
bezpieczeństwa?

PODSTAWOWE ZASADY
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA
Z BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

1. Loguj się z własnego urządzenia
(komputera, tabletu, smartfona, itp.)

Mimo, że bankowość internetowa umożliwia korzystanie z usług bankowych
w dowolnym miejscu i czasie oraz
z dowolnego komputera, tabletu, czy
smar�ona, to jednak powinniśmy korzystać tylko z własnych, odpowiednio
zabezpieczonych urządzeń. Pod żadnym
pozorem nie powinniśmy korzystać
z bankowości internetowej w kafejkach
internetowych, kinach, restauracjach,
czy innych miejscach publicznych, które
oferują takie możliwości. Nie mamy
bowiem pewności, że na obcym kompu
8

terze nie zainstalowano oprogramowania wirusowego, które "przechwyci"
nasze dane do logowania.

2. Dbaj o bezpieczeństwo urządzenia, z którego korzystasz

Należy dbać o bezpieczeństwo swojego
komputera, tabletu, czy smar�ona.
Upewnij się, że korzystasz z legalnego
oprogramowania, a system operacyjny
i przeglądarka internetowa są zaktualizowane. Firmy, które dostarczają systemy
operacyjne co pewien czas publikują
aktualizacje uszczelniające system przed
potencjalnymi
atakami
hakerów.
Niezwykle ważne jest również zapewnienie programu antywirusowego oraz jego
aktualizacja.

3. Sprawdzaj adres strony logowania

Do logowania się na konto internetowe
zawsze używaj strony podanej przez
bank. Jeśli zapomnisz adresu strony,
z której możesz się bezpośrednio zalogować, wówczas, przy jej odnalezieniu, nie
korzystaj z wyszukiwarek internetowych.
Do strony logowania dostaniemy się
bezpośrednio ze strony głównej naszego
banku. Przed zalogowaniem się należy
sprawdzić, czy połączenie jest szyfrowane, o czym świadczy

symbol zamkniętej zielonej kłódki, który
oznacza, że cały proces będzie przebiegać bezpiecznie. Zaleca się również, by
nie przechowywać adresu strony do
logowania w ulubionych zakładkach
przeglądarki. Hakerzy znają bowiem
sposoby, jak podmienić taką zakładkę na
fałszywą.

4. Zadbaj o dyskrecję

Wprowadzając dane przy logowaniu do
bankowości internetowej, pamiętaj
o tym, by robić to w sposób dyskretny.
Zwracaj uwagę, czy ktoś nie próbuje
podglądać ekranu, czy klawiatury,
z której korzystasz.

5. Chroń identyfikator i hasło

Identyﬁkator i hasło, służące do logowania do bankowości internetowej, są
danymi poufnymi i powinny być znane
tylko i wyłącznie klientowi. Nie udostępniaj ich nikomu, nawet osobom najbliższym. Dotyczy to również współmałżonka, nawet jeśli konto jest wspólne.
Pamiętaj, że bank ma prawo odmówić
uznania reklamacji, jeśli ustali, że
udostępniłeś komuś dane dostępowe.

h�ps://wwwpbsciechanow.pl
adres witryny zaczynający się od protokołu
h�ps:// oraz znajdujący się w adresie

W przypadku ujawnienia identyﬁkatora
lub hasła, należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie Bank, który zablokuje dostęp do rachunku i przygotuje nowe
dane dostępowe.

6. Pamiętaj o regularnej
zmianie hasła

Hasło dostępu powinno być regularnie
zmieniane. Bezpieczne hasło, to takie,
które trudno odgadnąć. Unikaj stosowania w haśle imion, nazwisk, ważnych dla
Ciebie dat oraz innych danych, które
kojarzą się z nami i są łatwe do rozszyfrowania. Silne, czyli bezpieczne hasło
powinno się składać co najmniej
z 8 znaków, wśród których będą małe
i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.
Nie powinno ono zawierać powtórzeń
znaków (np. 111111111), sekwencji (np.
abcdefgh), ani ciągów znaków występujących obok siebie na klawiaturze (np.
QWERTY).

7. Przed wysłaniem przelewu,
dokładnie sprawdzaj dane

Przed wysłaniem przelewu dokładnie
sprawdzaj numer rachunku odbiorcy.
Unikaj kopiowania numerów rachunków! Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem wykryli wirusy, które
podmieniają numery rachunków kopio-

wanych ze schowka. Ostatnio pojawiła
się też nowa odmiana szkodnika.
Podmienia numer rachunku już
w trakcie ręcznego wpisywania znaków
na klawiaturze. Przed wysłaniem przelewu, warto więc sprawdzić, czy numer,
który przed chwilą wpisywaliśmy jest
rzeczywiście prawidłowym numerem
rachunku odbiorcy przelewu.

8. Ustal bezpieczne limity
transakcyjne

Wykonując przelewy poprzez bankowość internetową, pamiętaj o ustaleniu
dla nich bezpiecznych limitów. Warto
w tym celu zastanowić się nad swoimi
miesięcznymi wydatkami i odpowiednio
dopasować do nich wysokość limitów,
nie zapominając, że niższe limity zapewniają nam większe bezpieczeństwo.

9. Uważaj na fałszywe maile
i załączniki

Korzystając z poczty elektronicznej nie
otwieraj e-maili i załączników z niewiadomych źródeł, gdyż mogą one zawierać
wirusy i złośliwe oprogramowanie.
Pamiętaj, że bank nigdy nie przesyła
e-mailem linków, które rzekomo kierują
do systemu transakcyjnego. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, należy niezwłocznie powiadomić o tym bank. Na tym

Finansowanie
dla rolników
Kredyt FARMER
dla rolniczych podmiotów gospodarczych
 kredyt w rachunku bieżącym
 atrakcyjne oprocentowanie
 maksymalny okres kredytowania
do 36 miesięcy
 ﬁnansowanie bieżącej działalności
 możliwość spłaty i ponownego
uruchomienia środków
pieniężnych w okresie
kredytowania

polega phishing, czyli popularna wśród
złodziei metoda oszukiwania klientów
banków. Złodziei tworzy fałszywą stronę
logowania, która do złudzenia przypomina oryginał, a następnie wysyła do
losowo wybranych osób fałszywe maile
w imieniu banku z prośbą o pilne zalogowanie się do bankowości internetowej.
Klient, który zaloguje się na takiej fałszywej stronie, udostępnia złodziejom dane
do logowania na konto. Inną, stosowaną
przez
cyberprzestępców
metodą
wyłudzania danych, jest przesyłanie
klientom fałszywych e-maili z załącznikami zawierającymi wirusy.

10. Wyloguj się po zakończeniu
pracy w bankowości elektronicznej

Jeśli zakończyłeś pracę w bankowości
elektronicznej pamiętaj o tym, by
wylogować się z niej, używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez
użytkownika.
Zachęcamy również do odwiedzin strony
Związku Banków Polskich, gdzie można
znaleźć przydatne zalecenia i porady
dotyczące bezpiecznego bankowania
h�ps://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/Aktualnosci

Oddział w Płońsku
Jednym z siedmiu Oddziałów Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jest powstały w 2004 roku Oddział w Płońsku.
Od początku swego funkcjonowania, mieści się on przy ul. Jędrzejewicza 6. Obecnie tworzy go pięcioosobowy Zespół,
któremu do niedawna przewodzi Pani Lidia Konieczna. Poznajmy zatem tych, którzy są sercem Oddziału w Płońsku.

Lidia Konieczna - p.o. Dyrektor Oddziału

W Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie pracuję od lutego 2019 roku, jednak
z bankowością jestem związana od 19 lat, z czego 18 lat przepracowałam w bankach
spółdzielczych. Swoją pracę w PBS Ciechanów zaczynałam w Zespole Analizy Ryzyka
Kredytowego. Od 18 stycznia 2021 roku pełnię obowiązki Dyrektora Oddziału
w Płońsku. W Płońsku również mieszkam, więc miasto to jest bliskie mojemu sercu.
Ponadto bardzo lubię pracę z Klientem, głównie ze względu na bezpośredni kontakt
z ludźmi, co daje mi ogromną energię i napędza do działania.
A teraz prywatnie: matka 2 dzieci, uwielbiająca podróże, dobrą książkę i psychologię.
Lubię ﬁlmy fabularne i autobiograﬁczne, muzykę relaksacyjną oraz twórczość Barbary Rybałtowskiej i Erica Emmanuela Schmi�.

Beata Strugała – Naczelnik Oddziału

Z bankowością jestem związana od 1995 r., a z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie od chwili powstania Oddziału w Płońsku, gdzie 1 grudnia 2004 r. jako jedna z 17
osób załogi otwierałam placówkę. Zaczynałam od stanowiska Specjalisty ds. księgowości,
potem Kierownik Sali Operacyjnej i obecnie pracuję na stanowisku Naczelnik Oddziału.
W pierwszym Banku czyli PKO BP poznałam męża, z którym w tym roku będziemy obchodzili 25-lecie ślubu. Jestem matką dwójki wspaniałych, jednak już dorosłych dzieci. Ale nie
ma tego złego… Dzięki temu mogę poświęcać więcej czasu na własne przyjemności.
Najchętniej odpoczywam z dobrym kryminałem czy thrillerem w ręku. Jednak w czasie
ładnej pogody nie stronię od przebywania na świeżym powietrzu, czyli jazdy rowerem
i „spacerów” z córką nordic walking.

Paweł Zasuński - Starszy Opiekun Klienta Indywidualnego

W bankowości pracuję 15 lat, natomiast w PBS w Ciechanowie od ponad 14 lat. Swoje
pierwsze kroki w bankowości spółdzielczej postawiłem w lutym 2006 r. Od stycznia 2007
r. do chwili obecnej pracuję w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział
w Płońsku.
Po godzinach, z racji tego ze zamieszkuje największy region zagłębia truskawkowego, sam
również jestem producentem truskawek deserowych. Truskawki uprawiam na obszarze
ok. 1 ha.
Nie samą pracą żyje człowiek. Jeśli udało się wziąć kilka dni urlopu połączonych z weekendem
w okresie letnim z rodziną wyjeżdżaliśmy nad morze. Teraz, gdy Syn jest już starszy i pozwoli
na to pandemia COVID-19, na przysłowiowe ładowanie akumulatorów wybierzemy góry.
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Klaudia Grabowska - Młodszy Opiekun Klienta Indywidualnego

Nazywam się Klaudia Grabowska. Do załogi Polskiego Banku Spółdzielczego dołączyłam
w lutym 2020 roku. W 2019 roku obroniłam tytuł magistra. Kiedyś marzyłam o pracy
w policji. Ukończyłam nawet studia licencjackie w tym kierunku, jednak jak widać los miał
dla mnie inne plany i pracuję w bankowości.
Na co dzień jestem pogodną i otwartą osobą, której buzia się nie zamyka. Łatwo nawiązuję kontakty i zyskuję przychylność innych. W wolnych chwilach lubię czytać książki, a także
śledzić nowości kosmetyczne. Makijaże, pielęgnacja twarzy i kosmetyki, to coś, na czego
punkcie mam totalnego bzika. Z niecierpliwością wyczekuję też wiosny, by odkurzyć swój
ukochany rower i móc ponabijać kilometry. Puszczę też czasem lotka albo kupie zdrapkę,
tak dla podtrzymania adrenaliny.

Marcin Werczyński - Opiekun Klienta Indywidualnego

Moją przygodę z Polskim Bankiem Spółdzielczym i jednocześnie z bankowością rozpocząłem w 2018 roku. Wcześniej zajmowałem się różnymi zajęciami, m.in.: prowadziłem
gospodarstwo rolne i zajmowałem się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków
unijnych.
Prywatnie lubię wypoczywać w górach. Odkąd nauczyłem się jeździć na nartach, każdy
„wakacyjny” urlop spędzam w ten sposób. Natomiast w okresie letnim lubię po prostu po
tych górach pospacerować. Odkryłem w sobie również inne talenty, a mianowicie kulinarne. Lubię poznawać nowe smaki, szczególnie kuchni śródziemnomorskiej i tak zacząłem
eksperymentować w kuchni, co wychodzi mi całkiem nieźle.

zdrowych
swiat

Wielkanocnych
życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

KREDYTY
do 25 lat
KONTAKT Z NAMI
Oddział w Ciechanowie
ul. Warszawska 52
tel. +48 23 674 32 30

Oddział w Bodzanowie
ul. Bankowa 5
tel. +48 24 260 72 48

Oddział w Mławie
ul. Franciszka Żwirki 26B
tel. +48 23 655 33 30

Oddział w Płocku
al. Jana Kilińskiego 41
tel. +48 24 236 07 80

Oddział w Płońsku
ul. Jędrzejewicza 6
tel. +48 23 662 94 84

Oddział w Przasnyszu
ul. św. St. Kostki 11
tel. +48 29 756 40 50

Oddział w Żurominie
ul. Tadeusza Kościuszki 15
tel. +48 23 657 01 11

Filia w Regiminie
ul. Adama Rzewuskiego 19
tel. +48 23 671 21 32

Filia w Sierpcu
ul. Piastowska 34
tel. +48 600 996 288

Centrala
ul. 3 Maja 3 - Ciechanów
tel. +48 672 09 00

www.pbsciechanow.pl

pbs@pbsciechanow.pl

/PBSwCiechanowie

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz 1740 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ofercie Banku znajdują się na www.pbsciechanow.pl oraz w oddziałach Banku.

