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Szanowny Czytelniku
Niebawem zakończymy całoroczną akcję związaną z Ofertą Urodzinową, tymczasem już teraz zapraszamy do Wielkiej Loterii! Nie ma co ukrywać, iż nie
sposób przejść obojętnie obok szansy na tak cenne nagrody! Począwszy od samochodu osobowego, poprzez wyprawę na Wyspy Kanaryjskie, skończywszy na
sprzęcie AGD-RTV. To wszystko dla członków SKOK Ziemi Rybnickiej, o czym
dokładnie informuje regulamin tej loterii, jaki publikujemy wewnątrz niniejszego wydania „Skoczka”. Zatem nie pozostaje nic innego, jak z początkiem 2010 r.
skierować swe kroki w stronę naszych placówek – czekamy i gorąco zachęcamy,
bo doprawdy warto! Jeśli nawet nie dopisze komuś szczęście w jednej z dwóch
edycji loterii i nie zdobędzie żadnej z nagród rzeczowych, to i tak każdy wygrywa na pewno – na ekstra oprocentowaniu usług w ramach tejże loterii promocyjnej. Poza tym polecamy lekturę wielu innych artykułów, które nie powinny
pozostawić wątpliwości, że z członkowstwa w SKOK Ziemi Rybnickiej wynikają same korzyści, o których klienci naszych konkurentów mogą tylko pomarzyć. Jednak i temu można zaradzić, wstępując w szeregi naszej Kasy!
Franciszek Barak
omski
Barakomski

„ROR – promocyjny”
– oferta przedłużona!
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Wszelkich £ask Bo¿ej Dzieciny
oraz szczêœcia i pomyœlnoœci
w nadchodz¹cym Nowym 2010 Roku
wszystkim Cz³onkom i Sympatykom
naszej Kasy ¿ycz¹
Zarz¹d, Rada Nadzorcza
i Pracownicy SKOK Ziemi Rybnickiej

Jak silna jest nasza pozycja!

Lokaty niżej jeszcze o 1%?

orzysta z usług Spółdzielczej K
asy Oszczędnościowo-KredytoKasy
Już ponad 32 tysiące osób kkorzysta
wej Ziemi R
ybnickiej, której aktywa we wrześniu 2009 r. przekroczyły sumę 150 mln zł.
Rybnickiej,
W I kwartale br. z zadowoleniem informowa- miejsce w pierwszej dziesiątce największych
liśmy o tym, że już ponad 31 tys. osób wstąpi- SKOK-ów w Polsce.
ło w szeregi naszej Kasy. W październiku było Powodów do satysfakcji jest wiele. Cieszymy
nas już 32 tys., zatem nadal utrzymuje się ten- się z dobrych wyników, zdając sobie jednoczedencja wzrostowa w zakresie przyrostu bazy śnie sprawę, że udało się je osiągnąć dzięki
członkowskiej.
Państwu.
Nasza Spółdzielnia osiąga także pozytyw- Czynimy starania, aby zaufanie, którym zostane wyniki pod względem wysokości akty- liśmy obdarzeni nie zostało zmarnowane,
wów. W lutym ubiegłego roku suma akty- a w przyszłości przyniosło efekty w postaci
wów przekroczyła 100 mln zł, natomiast dalszego wzrostu ilości nowych członków oraz
według stanu na dzień 30 września br. akty- wysokości aktywów.
wa osiągnęły 150 mln zł. Daje to naszej Kasie

Taki scenariusz do kkońca
owi. Jak podaje „Dziennik”
bankowi.
ońca 2009 rr.. przewidują analitycy bank
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br.,., z danych NBP wynik
wynika,
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owych dla osób fizycznych we wrześniu wynosiło 4,2%. Nastąpiła stabilizacja
oprocentowania, na którą niewątpliwie miało wpływ zatrzymanie serii obniżek stóp procentowych ustalanych przez RPP (Radę P
olityki Pieniężnej). Rada podczas jej ostatniePolityki
go posiedzenia poinformowała o oddaleniu co najmniej do kkońca
ońca rok
u scenariusza dalroku
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CZŁONKOWIE:

AKTYWA:

XII 2007
XII 2008
II 2009
X 2009

XII 2007 – 98.000.000 zł
II 2008 – 100.000.000 zł
XII 2008 – 122.000.000 zł
IX 2009 – 150.000.000 zł

–
–
–
–

29.020
30.873
31.000
32.000

CHCESZ DOŁADOW
AĆ TELEFON K
OMÓRK
OWY?
DOŁADOWAĆ
KOMÓRK
OMÓRKOWY?
OK ZIEMI R
YBNICKIEJ
SKOK
RYBNICKIEJ
– WEJDŹ NA STRONĘ SK
Odwiedzając stronę internetową SK
OK Ziemi R
ybnickiej www
.sk
okziemr
yb.pl można doSKOK
Rybnickiej
www.sk
.skokziemr
okziemryb.pl
ładować swoją kkomórk
omórk
ę. W jaki sposób?
omórkę.
Wystarczy wybrać sieć telefonii komórkowej, wania komórek za pomocą konta internetowew której posiadamy numer, wpisać ten numer, go, które mamy w swojej ofercie. Aby otrzypodać swój e-mail oraz wybrać sposób płat- mać kartę Visa wystarczy odwiedzić najbliżności i kwotę, na jaką chcemy doładować nasz szy punkt kasowy, a już pracownik przygotuje
telefon. Zapłata może być dokonana kartą płat- wszystkie niezbędne dokumenty. PIN oraz karta będą dostarczone do domu, po aktywowaniczą lub za pomocą konta internetowego.
Ten sposób zapłaty oznacza, że każdy, kto po- niu karty (poprzez transakcję zatwierdzoną
siada kartę płatniczą lub konto internetowe kodem PIN lub kontaktując się z Centrum Obprowadzone przez bank może bez wychodze- sługi Kart) można już doładować komórkę bez
nia z domu doładować swoją komórkę, rów- wychodzenia z domu.
nież osoby, które jeszcze nie są członkami na- W bieżącym numerze „Skoczka” przypominamy
szej Kasy. Wszyscy członkowie SKOK Ziemi o trwającym Programie Promocyjnym dla osób
Rybnickiej na razie mogą płacić za doładowa- dokonujących płatności kartami Visa. Zapranie komórki tylko kartą Visa. Mamy jednak szamy więc do zapoznania się z tym artykułem
nadzieję, że już niebawem poinformujemy, że i zachęcamy do płacenia kartą oraz do zamónasi członkowie będą mogli płacić za dołado- wienia tej karty, jeżeli jeszcze jej nie mamy.

DZIA£ ANALIZ

Główna przyczyna obniżek to zakończenie
„wojny” depozytowej, która w końcówce ubiegłego roku doprowadziła do bardzo znacznego wzrostu oprocentowania oferowanego
klientom indywidualnym. Główną zaś przyczyną wybuchu tej „wojny” były kłopoty banków, które nie były w stanie pozyskać finansowania na rynku międzybankowym. Dziś
główni analitycy największych banków przewidują do końca roku spadki oprocentowania
lokat jeszcze o 0,5-1 pkt. procentowego, co
z punktu widzenia klienta oznacza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie
w depozyt o stałym oprocentowaniu, by zachować szansę na wyższe zyski. A jak to wygląda
w naszej Kasie?
Podczas trwania „wojny depozytowej” SKOK
Ziemi Rybnickiej znajdował się w czołówce
instytucji, które zajmowały się przyjmowaniem depozytów, proponując jedno z najwyższych oprocentowań. A dziś? Dziś oprocento-

wanie depozytów w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej niezmiennie należy do najlepszych na
r ynk
u finansowym w naszym kraju
ynku
kraju. Świadczy o tym stale rosnąca ilość deponowanych
środków pieniężnych w naszej Kasie, co dokładnie widać na wykresach zamieszczonych
w materiale informacyjnym „Dział Analiz
SKOK Ziemi Rybnickiej” na tej stronie naszego biuletynu.
Oszczędzanie w SKOK-u Ziemi Rybnickiej to
nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim
opłacalność. Wie o tym już ponad 32 tys. członków naszej Kasy. Jeśli do tej pory nie jesteś
jeszcze w szeregach Spółdzielczej Kasy
Oszczednościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej, to czas najwyższy to zrobić.

SKOK Ziemi Rybnickiej
– uznawany za najlepszy!!!

Dział Prawny informuje!
Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 19
czerwca 2009 r. Nr 95 pod poz. 786. została
opublikowana zmiana do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej: Ustawa), która umożliwia prze-

kazywanie osobom uprawnionym wypłat
świadczeń emerytalno-rentowych wraz z dodatkami, zasiłkami i innymi świadczeniami
pieniężnymi także na rachunek w spółdzielczej kkasie
asie oszczędnościowo-kredytowej. Ustawa obowiązuje już od 4 lipca br
br..
W związku z tym zapraszamy wszystkich
funkcjonariuszy w/w instytucji do korzystania z możliwości zakładania atrakcyjnego rachunku ROR w naszej Kasie.

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

W kkolejnym
oczk
a” proponujemy naszym Czytelnik
„Skoczk
oczka”
Czytelnikom
olejnym już numerze „Sk
om lekturę podsumowania działalności. Zostadepozytowo-pożyczkowe,
ły w nim zwięźle omówione podstawowe zagadnienia depozytowo-pożyczk
owe, będące podstawą funkcjonowania
naszej K
asy
ym razem opracowanie obejmuje okres od stycznia do październik
Kasy
asy.. T
Tym
październikaa br
br..

tów w SKOK Ziemi Rybnickiej w dalszym ciągu wyróżniała
się na rynku.

Każdy następny artykuł przybliża coraz to większy wycinek
roku, dając raz za razem pełniejszy jego obraz. Przedstawiane obecnie wyniki dotyczą aż 10 miesięcy. Poza wspomnianą
już podstawową działalnością SKOK Ziemi Rybnickiej, nie
zabrakło paru zdań na temat zmian stanu członkowskiego.

atutem. Jeśli chodzi o zmianę bazy członkowskiej, która tradycyjnie już przyrastała z każdym miesiącem, to na koniec
października wynosiła 32.100 członków – o 1.227 więcej niż
na początku 2009 r.

CZŁONKOWIE

W analizowanym okresie nie brakowało chętnych do deponowania oszczędności w SKOK Ziemi Rybnickiej. Atrakcyjne
oprocentowanie takich produktów jak „Śnieżynka”, „Tulipan”, „Słoneczna”, „Letnia” i „Prymus”, a także lokat pozostających w obszarze „Oferty Urodzinowej”, sprawiło, że
kolejny rok z rzędu mocno wzrosła wartość powierzanych
Kasie środków. Porównując te same okresy roku bieżącego
i poprzedniego, mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 31%.
Wskutek rosnącej popularności, w ostatnich 2 latach wielkość środków, będących w obrocie w ramach lokat terminowych, uległa podwojeniu względem 2007 r. Nie można tutaj
zapomnieć o rachunkach systematycznego oszczędzania, które z pozycji urozmaicającego ofertę dodatku, awansowały do
roli stałego elementu zestawień depozytowych. Porównując
okresy od stycznia do października tego i minionego roku,
wyraźnie odznacza się blisko 140% wzrost ilości takich rachunków. Mając to wszystko na uwadze, pozostaje liczyć
i uważnie dopasowywać ofertę tak, by atrakcyjność depozy-

O ile przyjmowanie depozytów opisuje najwyżej parę cech,
z oprocentowaniem i wiarygodnością instytucji na czele, o tyle
działalność na polu udzielania kredytów i pożyczek, wraz ze
swoją większą komplikacją, wprowadza dodatkowe wyzwania. SKOK Ziemi Rybnickiej dobrze te wyzwania rozpoznał,
bowiem do października osiągnął lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo zawirowań przyrost
wartości udzielonych kredytów i pożyczek wszelkich rodzajów wyniósł ponad 19%. Poza promocją w ramach „Oferty Urodzinowej” klientom proponowano od początku roku m.in. takie pożyczki jak „Tulipan” i „Słoneczna”. Jednak duży udział
należy przypisać przede wszystkim specjalnym produktom,
stworzonym z myślą o hodowcach i farmerach. W niszy tej,
obsługiwanej przez Dział Kredytów, nasza Kasa znalazła pewny punkt swojej działalności. Nie można również zapominać
o pożyczkach chwilowych. Zwiększenie maksymalnych kwot,
na jakie mogą być zaciągane, spotkało się z akceptacją klientów. Wartość „chwilówek” pobranych przez naszych członków
była w omawianym okresie o blisko 30% wyższa niż przed rokiem. Wszystkie te dane świadczą o dobrym rozpoznaniu potrzeb klientów i jednocześnie nakładają obowiązek dalszej rozbudowy oferty, by możliwie wszechstronnie odpowiadała zapotrzebowaniu.
Paweł P
olnik
Polnik

Od stycznia do października 2009 r. w poczet członków Kasy
wstąpiło 1.899 osób. Nie jest to wynik lepszy niż w tym samym okresie roku ubiegłego, który cechował się bardzo dużą
dynamiką, jak i lepszą koniunkturą w gospodarce. Różnica
dochodziła nawet do 20%. Jednak fakt trochę rzadszych zapisów został zrekompensowany (procentowo prawie tak
samo) malejącą liczbą rezygnacji. W czasie większej nieufności banków i utrudnień np. w dostępie do pożyczek, członkostwo w SKOK Ziemi Rybnickiej pozostawało docenianym
Porównanie wartoœci za³o¿onych lokat terminowych
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Tego jeszcze
nie było!…

Dwa lata temu Oferta Jubileuszowa, w bieżącym 2009 r. Oferta Urodzinowa. Obie skierowane do osób pragnących dobrze ulokować swoje
oszczędności (czytaj: na wysoko oprocentowanych lokatach) lub osób, które chciały tanio pożyczyć (czytaj: na konkurencyjnym wobec
innych instytucji finansowanych niskim oprocentowaniu). A co w 2010 roku? Otóż w nadchodzącym nowym roku również nie zapomnieliśmy o osobach, które nie tylko oszczędzają, ale i pożyczają. Tym jednak razem proponujemy coś więcej. Oprócz wysoko oprocentowanych
lokat, nisko oprocentowanych pożyczek, zapraszamy do zabawy w loterii SKOK Ziemi Rybnickiej, w ramach której można zostać właścicielem samochodu osobowego Fiat Panda, wyjechać na wczasy na Wyspy Kanaryjskie lub wygrać sprzęt AGD-RTV. Szczegóły w Regulaminie, który publikujemy poniżej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej oferty. Korzystaj i wygrywaj!

R E G U L A M I N

LOTERII PROMOCYJNEJ
„LOTERIA SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Nazwa loterii.
Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie
prowadzona pod nazwą „LOTERIA SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ”.
1.2 Organizator loterii.
Organizatorem loterii jest: Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej
z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go
Maja 1a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, zwana dalej Organizatorem.
1.3 Organ wydający zezwolenie.
Loteria promocyjna jest urządzana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY CELNEJ
W KATOWICACH.
1.4 Czas trwania loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 1.01.2010 r. i trwa
do dnia 26.02.2011 r.
Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.
1.5 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży
produktów oferowanych w loterii.
Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie
w następujących terminach:
– dla I Edycji Loterii – od dnia 1.01.2010 r.
do dnia 31.05.2010 r.
– dla II Edycji Loterii – od dnia 1.07.2010 r.
do dnia 30.11.2010 r.
1.6 Obszar urządzania loterii.
Loteria promocyjna prowadzona będzie na terenie całej Polski.
1.7 Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii.
– Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwać
będzie powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, w składzie której znajdzie
się osoba posiadająca wydane przez Ministra
Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wyda Regulamin działania tej Komisji.
– Komisja sporządzi protokoły z losowań nagród z podaniem wyników Loterii.
– Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.
2. UCZESTNICY LOTERII
2.1 Uczestnikami Loterii mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.2, które są
członkami SKOK Ziemi Rybnickiej w dniu rozpoczęcia Loterii, a także te osoby, które uzyskają członkostwo w Kasie w okresie od dnia
1.01.2010 r. do dnia 30.11.2010 r.
2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć członkowie
Zarządu Organizatora oraz członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
3.1 W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia
osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 2.1 zwana dalej Uczestnikiem, która spełni następujące warunki:
skorzysta w okresie trwania I Edycji Loterii lub
II Edycji Loterii z co najmniej jednej z dwóch
wyszczególnionych poniżej usług proponowanych przez Organizatora:
– Pożyczki Loteryjnej – kwota minimalna
1000,00 zł,
– Lokaty Loteryjnej – kwota minimalna 1000,00 zł.
Uczestnik może skorzystać z obu usług łącznie.
Po skorzystaniu przynajmniej z jednej z wyżej
wymienionych usług na zasadach określonych
szczegółowo w Uchwałach produktowych Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej, członek SKOK
otrzymuje od pracownika Organizatora ostemplowany Kupon loteryjny, zwany dalej Kuponem.
Uczestnik po wypełnieniu Kuponu wrzuca go
do specjalnie przygotowanej urny zabezpieczonej przed nieuprawnionym otwarciem i oznaczonej nazwą niniejszej Loterii.
Urny loteryjne będą znajdować się w każdym
punkcie kasowym Organizatora.
Prawidłowo wypełniony Kupon Uczestnika bierze udział w losowaniu nagród w danej edycji
loterii, w której został wydany.
3.2 Termin wrzucania Kuponów do urn w I Edycji
Loterii – od 1.01.2010 r. do 5.06.2010 r.
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3.3 Termin wrzucania Kuponów do urn w II Edycji
Loterii – od 1.07.2010 r. do 5.12.2010 r.
3.4 Kupon zawiera miejsce na wpisanie:
a) danych osobowych Uczestnika, tj. imienia
i nazwiska, numeru telefonu komórkowego
lub stacjonarnego;
b) numeru członkowskiego;
c) numeru umowy pożyczki zaciągniętej w ramach
promocji lub numeru systemowego lokaty;
d) zgody Uczestnika na publikację danych osobowych oraz wizerunku na stronie www.skokziemryb.com.pl oraz w mediach w przypadku wygrania nagrody, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszą Loterią, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity (Dz.U. z 2002 r., Nr 101,
poz.926, z późniejszymi zmianami);
e) oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się
z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania;
f) podpis Uczestnika potwierdzający powyższe
informacje.
3.5 Kupony powinny być wypełnione ręcznie,
w sposób czytelny. Wszystkie rubryki muszą
być wypełnione.
3.6 Kupony wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo są nieważne.
3.7 Kupony wydawane są według zasady, że za
każde 1000,00 zł zaciągnięte w ramach Pożyczki Loteryjnej lub złożone w formie terminowej
Lokaty Loteryjnej, uczestnik otrzymuje 1 kupon.
Kwoty pobrane w pożyczce lub wpłacone na
lokatę nie stanowiące pełnego tysiąca złotych
– nie ulegają sumowaniu z kwotami pobranymi lub wpłaconymi w ramach kolejnych umów
zawieranych w ramach promocji.
3.8 Kupony nie spełniające wymogów określonych
w niniejszym Regulaminie, będą traktowane
jako nieważne.
3.9 Złożenie Kuponu do urny jest równoznaczne
z akceptacją przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
4. NAGRODY
4.1 Nagrodami w Loterii są:
4.1.1 I Edycja Loterii
Nagroda Główna – samochód osobowy Fiat
Panda Actual 1 szt. – 27 390,00 zł
Dwuosobowa wycieczka pobytowa na
Teneryfę (7 dni w hotelu 5-gwiazdkowym)
1 szt. – 8 000,00 zł
TV LG 32'’ 1 szt. – 1 879,00 zł
Chłodziarko-zamrażarka BEKO
1 szt. – 1 080,00 zł
Rower sportowy 1 szt. – 950,00 zł
Pralka BEKO 1 szt. – 939,00 zł
Kino domowe LG 1 szt. – 563,00 zł
Odkurzacz ZELMER 1 szt. – 459,00 zł
Robot MPM 1 szt. – 403,00 zł
Ekspres AEG 1 szt. – 375,00zł
Maszynka do mięsa ZELMER 1 szt. – 319,00 zł
Mikrofalówka DAEWOO 1 szt. – 282,00 zł
Odtwarzacz DVD PHILIPS 1 szt. – 243,00 zł
Frytkownica MOULINEX 1 szt. – 187,00 zł
Krajalnica ZELMER 1 szt. – 187,00 zł
Żelazko CONCEPT 1 szt. – 184,00 zł
Łączna ilość nagród w I edycji wynosi 16 szt.
na łączną wartość 43 440,00 zł brutto
4.1.2 II edycja loterii
Nagroda Główna – samochód osobowy Fiat
Panda Actual 1 szt. – 27 390,00 zł
Dwuosobowa wycieczka pobytowa na
Teneryfę (7 dni w hotelu 5-gwiazdkowym)
1 szt. – 8 000,00 zł
TV LG 32'’ 1 szt. – 1 879,00 zł
Chłodziarko-zamrażarka BEKO
1 szt. – 1 080,00 zł
Rower sportowy 1 szt. – 950,00 zł
Pralka BEKO 1 szt. – 939,00 zł
Kino domowe LG 1 szt. – 563,00 zł
Odkurzacz ZELMER 1 szt. – 459,00 zł
Robot MPM 1 szt. – 403,00 zł
Ekspres AEG 1 szt. – 375,00 zł
Maszynka do mięsa ZELMER 1 szt. – 319,00 zł
Mikrofalówka DAEWOO 1 szt. – 282,00 zł
Odtwarzacz DVD PHILIPS 1 szt. – 243,00 zł
Frytkownica MOULINEX 1 szt. – 187,00 zł
Krajalnica ZELMER 1 szt. – 187,00 zł
Żelazko CONCEPT 1 szt. – 184,00 zł

Łączna ilość nagród w II edycji wynosi 16 szt.
na łączną wartość 43 440,00 zł brutto
4.2 Łączna ilość nagród w loterii wynosi 32 szt. na
łączną wartość 86 880,00 zł brutto (słownie:
osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
4.3 Nagród w loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
5. TERMINY I ZASADY LOSOWANIA
5.1 I Edycja Loterii
Losowanie nagród dla I Edycji Loterii odbędzie
się spośród prawidłowo wypełnionych Kuponów wrzuconych do urny loteryjnej w dniach
od 1.01.2010 r. do 5.06.2010 r. – w dniu
15.06.2010 r. w siedzibie organizatora Loterii.
5.2 II Edycja Loterii
Losowanie nagród dla II Edycji Loterii odbędzie się spośród prawidłowo wypełnionych Kuponów wrzuconych do urny loteryjnej w dniach
od 1.07.2010 r. do 5.12.2010 r. – w dniu
15.12.2010 r. w siedzibie organizatora Loterii.
5.3 Przed powyższymi losowaniami Komisja dokona przesypania wszystkich Kuponów z danej edycji do jednej urny oraz dokładnego wymieszania Kuponów.
Każde z powyższych losowań będzie się odbywało w następującej kolejności: najpierw
będzie losowana nagroda główna, a następnie
pozostałe nagrody w kolejności wskazanej
w punktach 4.1.1 i 4.1.2.
5.5 Po wylosowaniu każdego Kuponu Komisja
sprawdzi prawidłowość jego wypełnienia.
W przypadku kuponu nieprawidłowo wypełnionego lub nie spełniającego warunków niniejszego Regulaminu, Komisja Kupon ten uzna za
nieważny i zarządzi dalsze losowanie.
Kupon odrzucony zostaje załączony do Protokołu z losowania.
5.6 Każdy Uczestnik loterii może zdobyć tylko
jedną z nagród w każdej edycji Loterii.
5.7 Losowania nagród loterii będą się odbywały
pod nadzorem Komisji powołanej przez Organizatora, o której mowa w punkcie 1.7 oraz
w obecności Uczestników Loterii, którzy przybędą na losowania.
5.8 Po zakończeniu każdego losowania Komisja
sporządzi protokół z jego przebiegu.
6. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA
i ODBIÓR NAGRÓD
6.1 Warunkiem otrzymania nagrody wylosowanej
w Loterii jest pozostawanie członkiem SKOK,
a ponadto:
a) dla Pożyczki Loteryjnej:
– w dniu przeprowadzenia losowania:
– brak odstąpienia od zawartej Umowy pożyczki w ramach uprawnień przysługujących
członkowi na podstawie przepisów Ustawy
o kredycie konsumenckim
– brak przeterminowania pożyczki ponad 7 dni
– w przypadku, gdy zabezpieczeniem spłaty
pożyczki jest ubezpieczenie na życie – brak
opóźnienia w zapłacie składki na ubezpieczenie ponad 7 dni.
b) dla Lokaty Loteryjnej:
– w dniu przeprowadzania losowania lokata
musi widnieć jako aktywna w systemie informatycznym obsługującym SKOK.
6.2 Zwycięzcy Loterii zostaną powiadomieni przez
Organizatora o zdobyciu nagród listem poleconym i telefonicznie (w przypadku posiadania numeru telefonu) w ciągu 7 dni roboczych
od daty losowania (decyduje data nadania listu). Lista Zwycięzców zostanie zamieszczona
w ciągu dwóch dni roboczych na stronie
www.skokziemryb.com.pl, a także na tablicach
ogłoszeń we wszystkich punktach kasowych
SKOK Ziemi Rybnickiej.
6.3 Nagrody będą wydawane Zwycięzcom w terminie:
– od dnia 22.06.2010 r. do dnia 21.07.2010 r.
z I Edycji Loterii
– od dnia 22.12.2010 r. do dnia 21.01.2011 r.
z II Edycji Loterii.
Nagrody będą wydawane w powyższych terminach w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
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6.4 Nagrody należy odbierać osobiście. Organizator loterii zweryfikuje dane osobowe na podstawie dowodu osobistego przedłożonego
przez Laureata.
6.5 Nagrody nie odebrane do dnia 21.07.2010 r.
w I Edycji Loterii oraz do dnia 21.01.2011 r.
w II Edycji Loterii przechodzą do dyspozycji Organizatora loterii.
6.6 Nagrody w loterii zostaną wydane zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Przed wydaniem nagród, których wartość brutto przekracza 2 280 zł. Organizator pobierze
kwotę w wysokości 10% wartości tych nagród
jako zaliczkę na podatek od nagród, który następnie zostanie przekazany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
Wygrane w Loterii podlegają opodatkowaniu
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176
z późn.zm.).
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące loterii, należy
zgłaszać w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście najpóźniej
w terminie 7 dni od daty zakończenia wydawania nagród tj.
– do dnia 28.07.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data doręczenia osobistego) dla I Edycji Loterii na adres Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach,
ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny z dopiskiem „Reklamacja loterii – LOTERIA SKOK ZIEMII RYBNICKIEJ”;
– do dnia 28.01.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data doręczenia osobistego) dla II Edycji Loterii na adres Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach,
ul. 3-go Maja 1a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny z dopiskiem „Reklamacja loterii – LOTERIA SKOK ZIEMII RYBNICKIEJ”.
7.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po
5.08.2010 r. (dla I Edycji Loterii) oraz po dniu
5.02.2011 r. (dla II Edycji Loterii) nie będą rozpatrywane mimo ich prawidłowej daty nadania.
7.3 Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Reklamującego, jak również opis i powód reklamacji.
7.4 Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie listem poleconym Uczestnika
o wyniku reklamacji.
7.5 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii.
7.6 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie
stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia
reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Wszelkie informacje o loterii dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8.2 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na
potrzeby Loterii – zgodnie z ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, ze
zmianami).
8.3 Regulamin niniejszej loterii znajduje się do
wglądu w placówkach (punktach kasowych)
Organizatora oraz na stronie www.skokziemryb.com.pl
8.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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TU NAS ZNAJDZIECIE...
PUNKTY KASOWE

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 1 A

032-4318238

7:30 - 17:00

44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 13

032-4330662

7:15 - 14:45

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 44

032-4330677

8:00 -15:30

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 42

032-4396370

8:30 -16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 93

032-4217334

pon. - śr. 7:30 - 15:00
czw. - pt. 8:30 - 16:00

44-370 Pszów, ul. Traugutta 5

032-4530300

9:00 - 16:30

44-230 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35 B

032-4229702

9:00-16:30

44-310 Radlin, ul. Korfantego 3

032-4530157

9:00-16:30

44-240 Żory, Aleja Niepodległości 2

032-4751240

8:30 - 16:00

44-300 Wodzisław Śl., ul. Pszowska 1 A

032-4547004

9:00 - 16:30

44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13

032-3022470

9:00 - 16:30

47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2

032-4172506

8:30 - 16:00

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 15

032-3374310

9:00 - 16:30

48-130 Kietrz, ul. Głubczycka 16

077-4711770

8:30 - 16:00

44-222 Orzesze, ul. Rybnicka 19

032-2213053

8:30 - 16:00

49-100 Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4

077-4023355

8:45 - 16:15

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 1

077-4042967

8:45 - 16:15

44-200 Rybnik, ul. Powstańców 9

032-4331401

9:00 - 16:30

43-173 Łaziska Górne, ul. Pstrowskiego 12

032-2248481

7:30 - 15:00

43-170 Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 5 D

032-7389515

pon. 8:00 - 15:00
wt. - pt. 8:45 - 16:15

28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 4

015-8652270

8:30 - 16:00

48-120 Baborów, ul. Rynek 15

077-4036815

8:30 - 16:00

44-119 Gliwice, ul. Jedności 8

032-2797316

8:30 - 16:00

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58

032-7075978

7:15 - 14:45

28-200 Staszów, ul. Opatowska 24

015-8643815

8:30 - 16:00

28-100 Busko-Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 27

041-3782519

8:30 - 16:00

40-002 Katowice, ul. Plebiscytowa 9/1

032-6071423

9:00 - 16:30

41-516 Chorzów, ul. Gałeczki 40

032-3461615

8:30 - 16:00

33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 1

014-6436869

8:30 - 16:00

SKOK Ziemi Rybnickiej – UZNAWANY ZA NAJLEPSZY
4

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

Nr 21/2009 GRUDZIEŃ 2009

SKOK w SPORT

SIATKÓWKA

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ
NA MŁODZIEŻOWYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI
W Lublinie rozegrano Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w piłce nożnej 7-osobowej do lat 22. Pierwsze miejsce, a tym samym złoty medal zdobyła drużyna Śląski Rybnik,
którą opiekuje się i której pomaga SKOK Ziemi Rybnickiej.
Piłkarze Śląskiego Rybnik, grający w strojach z logo SKOK
Ziemi Rybnickiej, w finale pokonali zespół Mazowsze Warszawa, po bezbramkowym meczu w rzutach karnych. Co ciekawe, nasza drużyna w półfinale pokonała piłkarzy Spartana Lublin, także w rzutach karnych. Jeśli dodamy do tego
wynik ćwierćfinału, gdzie Śląski Rybnik zmierzył się z Wisłą
Bydgoszcz 2:2, gdzie i tu również wygraliśmy dzięki rzutom
karnym, co niewątpliwie świadczy nie tylko o perfekcyjnej
szkole wykonywania rzutów karnych, ale także o stalowych
nerwach naszych zawodników, w tym i bramkarza, którego
wybrano na najlepszego bramkarza turnieju.
Gratulujemy całej drużynie, gratulujemy trenerowi Alfredowi
Głąb, dzięki któremu drużyna Śląskiego Rybnik zdobyła już
niejeden laur, o czym z wielką radością na bieżąco informujemy w łamach naszego „Skoczka”.

Nr 21/2009 GRUDZIEŃ 2009

RUSZYŁA LIGA
PIŁKI HALOWEJ
W niedzielę, 22 listopada br
br.. ruszyła III już edycja
Ligi Piłki Halowej. Dwa poprzednie sezony zak
ońzakończyły się zwycięstwami drużyny sponsorowanej
przez naszą K
asę – Artek Znicze SK
OK Ziemi R
ybKasę
SKOK
Rybnickiej Squad.
Skład ekipy w obecnym sezonie uległ powiększeniu. Wprawdzie odeszli J. Janik i T. Reguła, ale pozyskano następujących zawodników: M. Słupik, P. Kośmider, Sz. Jezierski,
Sz. Kuś, P. Herdzina. Reszta to „stara” ekipa, czyli A. Zabłocki, M. Stopa, P. Zagórski, K. Michalski, B. Gocyk, B. Wójcik, T. Michalski, M. Pajonk, P. Bysiec, A. Tomaszewski.
W tej edycji powtórzenie wyczynu z ostatnich lat będzie
bardzo ciężkie, ale młoda drużyna zapowiada walkę o najwyższe cele. W walce tej po raz kolejny pomaga finansowo
SKOK Ziemi Rybnickiej, toteż w kolejnych numerach „Skoczka” będziemy informować Państwa o wynikach spotkań. Na
bieżąco natomiast informacje dostępne są na oficjalnej stronie drużyny www.azss.netne.net

SK
OC
ZEK
SKOC
OCZEK

Czas na pierwsze podsumowania gry drużyny siatkarskiej. Rozegraliśmy 8 meczy. Początek nie był dla nas zbyt optymistyczny, gdyż przegraliśmy dwa pierwsze spotkania po 1:3 i niestety
zajmowaliśmy przedostatnie, 14. miejsce. Z pewnością brak
zgrania zawodników dał o sobie znać, lecz mimo porażki pozostawiliśmy po sobie dobre wrażenie bardzo walecznej drużyny.
Po dwóch porażkach nadszedł dla nas dobry okres. Najpierw
wygraliśmy na trudnym terenie w Chałupkach 3:2, następnie
podejmowaliśmy na swojej hali ekipy z Żernicy i Suszca – obie
drużyny musiały uznać wyższość naszgo zespołu, spotkania zakończyły się wynikiem 3:1. Awansowaliśmy na 7. miejsce. Potem czekał nas wyjazd do młodej, przebojem grającej drużyny
z Rachowic, która pokusiła się o parę niespodzianek w tym sezonie, lecz nie tym razem. SKOK pewnie wygrał to spotkanie 3:0
i nie pozwolił przeciwnikowi w ani jednym secie przekroczyć
granicy 20 pkt. 13 listopada podejmowaliśmy ekipę z Rydułtów.
Spotkanie to również zakończyło się wynikiem 3:0; walkę
o każdą piłkę można było oglądać w każdym secie. W ostatnim
rozegranym meczu, 16 listopada nasi chłopcy pokonali drużynę
Olimpii Kamień 3:0. Dzięki temu zwycięstwu zespół SKOK Ziemi Rybnickiej awansował na I miejsce II ligi.
Mamy nadzieję i trzymamy kciuki, że już do końca rozgrywek
utrzymamy pozycję lidera, a tym samym uzyskamy awans do
I ligi. Niewątpliwy wpływ na tak dobrą grę drużyny mają
wzmocnienia poczynione na początku sezonu z ekipy Mistrza
Żorskiej Ligi. O kolejnych wynikach będziemy informować
w następnym wydaniu „Skoczka”.
Szczegóły dotyczące rozgrywek ligi siatkówki można sprawdzać
na bieżąco, wchodząc na stronę: http://liga.miastorybnik.pl/
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Nowa propozycja

dla Członków SK
OK Ziemi R
ybnickiej
SKOK
Rybnickiej
A
CHWILÓWKA
– Grupowe Ubezpieczenie na Życie CHWILÓWK
Zmniejsz swoje rryzyk
yzyk
yzykoo

Każdy z nas doświadczył nagłej potrzeby „zastrzyku” gotówki na krótki okres czasu. Im szybciej
następuje zwrot pożyczonych pieniędzy do pożyczkodawcy, tym lepiej dla obydwu stron. Niemniej
jednak ryzyko niespłacenia istnieje i zagraża nawet krótkotrwałej pożyczce, a tym samym naszemu domowemu budżetowi.
Aby zabezpieczyć osoby korzystające z tego typu pożyczek, TU SKOK ŻYCIE SA przygotowało specjalną
A. Jest ono
ofertę – nowe ubezpieczenie CHWILÓWK
CHWILÓWKA
stworzone specjalnie na takie sytuacje i stanowi zabezpieczenie pożyczek chwilowych w SK
OK.
SKOK.

Kto może sk
orzystać z CHWILÓWKI?
skorzystać

• każdy Członek SKOK bez względu na wiek, ponieważ w tym ubezpieczeniu nie obowiązują
ograniczenia wiekowe

Zalety Ubezpieczenia:

• w SKOK może funkcjonować 5 polis CHWILÓWKA na następujące sumy ubezpieczenia: 500 zł,
1.000 zł, 2.000 zł, 3.000 zł, 5.000 zł,
• Członek SKOK może przystąpić do kilku polis,
jednak suma ubezpieczenia nie może być wyższa
niż 5.000 zł,
• składka za jednego Ubezpieczonego płatna jest
za roczny okres ubezpieczenia, co zapewnia stałość ochrony
Nawet krótkoterminowa pożyczka może stać się
problemem na dłuższy czas…
Dlatego pozbądź się ryzyka, zabezpieczając ją
CHWILÓWKĄ.

O szczegóły oferty pytaj w oddziałach
SKOK Ziemi Rybnickiej

Rośnie liczba kradzieży
tożsamości w sieci
Z rok
u na rok rośnie liczba kradzieży tożsamości w sieci internetowej, choć za kraroku
ara trzech lat pozbawienia wolności. Niemal codziennie
dzież haseł w internecie grozi kkara
słyszymy o tym, jak na masową sk
alę oszuści internetowi – podszywając się pod
skalę
owużytkowinstytucje finansowe – wyłudzają, a następnie kradną poufne hasła, loginy użytk
ników
ników,, a w efekcie także pieniądze.
Przestępcy internetowi najczęściej podszywają
się pod banki, wysyłając do ich klientów np.
e-maile z prośbami o podanie haseł do kont bankowych. Niestety, nie zawsze adresat zapytania może we właściwym czasie zorientować się
w okolicznościach sprawy, wskutek czego, odsyłając odpowiedź na taki e-mail nierzadko zostaje pozbawiony własnych pieniędzy.
Najczęściej ofiarami przestępców internetowych padają nieostrożni internauci, którzy
dane o swoich kontach podają bez zastanowienia. Korzystając z internetu, nie zdajemy sobie sprawy, jakie w tym wirtualnym świecie
czekają zagrożenia. To, co nam wydaje się nieistotne, przestępcy wykorzystują, dorabiając
się fortun.
Hasła internetowe, loginy, hasła do skrzynki
internetowej – to dla wielu bezcenna baza danych osobowych, która następnie zostaje odsprzedana. Dane te mogą być wykorzystane do
kradzieży wirtualnych tożsamości oraz podszywania się pod konkretne osoby np. przeglądając zawartość korespondencji na kontach
e-mailowych można wiele dowiedzieć się o ich
właścicielach, stanie majątkowym oraz z kim
korespondują i co piszą.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów
osób korzystających z internetu to używanie
tego samego hasła do skrzynki e-mailowej, serwisu aukcyjnego czy karty kredytowej. Dodatkowo, hasła ustalane przez użytkowników są
stosunkowo proste, np. daty urodzin, imiona

najbliższych itp. Zbyt rzadko dokonywane są
także zmiany tych haseł, które raz utworzone
funkcjonują przez wiele lat.
Jak walczyć i bronić się przed cyberprzestępcami? – zmieniać często hasła, nie używać
tych samych haseł przy korzystaniu ze skrzynki meilowej, karty, serwisu aukcyjnego czy innych kont w sieci. Ograniczenie używania prostych i łatwych haseł powiązanych ze sobą lub
swoimi najbliższymi, imion, dat urodzenia czy
innych liczb. Ważnym elementem wpływającym
na bezpieczeństwo korzystających z sieci jest
także unikanie odpowiadania na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania
informacji o karcie, koncie bankowym itp.
Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego nie należy odchodzić od komputera, a po
zakończeniu pracy należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę. W przypadku korzystania z internetu za pomocą komputera, do którego dostęp ma wiele osób, pamiętać należy,
aby przy często pojawiających się komunikatach i pytaniach: „czy zapamiętać hasło czy login” – nie odpowiadać, nie wyrażać zgody. Pomimo, że za udział w internetowych włamaniach czy kradzieżach haseł, za nielegalne pozyskiwanie danych, ich używanie i udostępnianie grozi do trzech lat pozbawienia wolności, niestety nie zanosi się na spadek tej formy przestępczości. Należy więc stale zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa
w tym zakresie.

Od września br
asie nowa usługa pod nazwą
br.. wprowadzona została w naszej K
Kasie
„ROR – promocyjny”. Założenie ROR w okresie tr
wania tej promocji umożlitrwania
wia kkorzystanie
orzystanie przez okres 6 miesięcy ze szczególnie atrakcyjnych warunków
jego prowadzenia.

„ROR – promocyjny”
– oferta przedłużona!

Taki ROR jest bezpłatny, a zatem bez ponoszenia kosztów z tytułu jego prowadzenia uzyskuje się profity w postaci wysokiego oprocentowania rachunku. Ponadto dla osób, które skorzystają z promocji i podejmą decyzję o przeniesieniu do naszej Kasy swojego rachunku
osobistego, proponujemy realizację wszystkich
zleceń zapłaty (z wyjątkiem przelewów do ZUS
i US) za 1 zł
zł!
W celu zachęcenia Państwa do założenia ROR
w SKOK Ziemi Rybnickiej zamieszczamy zestawienie opłat za konkretne usługi związane z prowadzeniem i obsługą tego rachunku:
– opłata za założenie rachunku – 0 zł
zł,
– opłata za prowadzenie rachunku przez okres
pierwszych 6 miesięcy – 0 zł
zł,
– prowadzenie konta internetowe eSKOK – 0 zł
zł,
– opłata za przelewy wewnętrzne – 0 zł
zł,
– oplata za przelewy wewnętrzne w eSKOK – 0 zł
zł,

– opłata za stałe zlecenia zewnętrzne – 0 zł
zł,
– oplata za stałe przelewy wewnętrzne – 0 zł
zł,
– opłata za dokonanie wypłaty z Kasy – 0 zł
zł,
– opłata za dokonanie wpłaty do Kasy – 0 zł
zł,
– opłata za wyciągi z ROR – 0 zł
zł,
– opłata za rozpatrzenie wniosku o linię pożyczkową – 0 zł
zł.
Ze względu na duże zainteresowanie akcją
promocyjną, Zarząd SKOK podjął decyzję o jej
wydłużeniu do końca stycznia 2010 r.
Jednocześnie informujemy, że dla osób, które
posiadają obecnie konto w innym banku, na
którym występuje zadłużenie, istnieje możliwość spłaty tego zadłużenia przez członka
przenoszącego rachunek, poprzez uzyskanie
w naszej Kasie linii pożyczkowej.
Mamy nadzieję, że dzięki temu poszerzy się
grono osób, które będą posiadaczami konta
osobistego w naszej Kasie.

To już ostatnia szansa,
aby skorzystać ze specjalnej

Oferty Urodzinowej
Kończy się rok, a tym samym dobiega kkońca
ońca nasza specjalna oferta dla Solenizanym, którzy regularnie czytają naszego „Sk
oczk
a” nie musimy przypominać, na
tów
tów.. T
Tym,
„Skoczk
oczka”
czym polega wspomniana promocja. Jednakże ze względu na powiększającą się rzeszę nowych Czytelników
Czytelników,, zasadne jest ponowne przypomnienie jej zasad.
Przez cały bieżący rok zapraszamy naszych
członków do odwiedzenia naszych placówek,
szczególnie w miesiącu, w którym obchodzą
oni rocznicę urodzin swoich lub współmałżonka, celem odebrania „prezentu finansowego”.
Są nim proponowane naszym solenizantom
specjalne usługi ze szczególnie atrakcyjnym
oprocentowaniem lokat, rachunku systematycznego oszczędzania czy ROR-u, a także pożyczki. Przypominamy, że oprocentowanie oraz
prowizja od pożyczki zaciąganej w ramach
oferty urodzinowej są niższe od i tak nisko
oprocentowanych pożyczek znajdujących się
w naszej standardowej ofercie. Aby przekonać
Państwa, że warto nas odwiedzić, podajemy
informacyjnie statystykę dotyczącą korzystania przez członków z tej szczególnej okazji,
jaką daje Oferta Urodzinowa.
W okresie od stycznia do końca listopada bieżącego roku spośród wszystkich naszych

członków, którzy obchodzili urodziny, prawie
63% z nich „obchodziło” je z nami, z tego 59%
założyło jedną bądź kilka lokat (nie ma ograniczenia w ilości i wysokości zakładanych lokat oraz rachunków systematycznego oszczędzania).
Ponadto 32% członków, spośród tych którzy
skorzystali z Oferty Urodzinowej, pobrało pożyczkę, a 6% założyło jeden bądź kilka rachunków systematycznego oszczędzania. Pozostałe 3% skorzystało też z okazji, by założyć u nas
ROR i otrzymać kartę płatniczą VISA. Dzięki
tej decyzji mogli przekonać się o korzyściach
z posiadania takiego rachunku w SKOK.
Do skorzystania z oferty zapraszamy jeszcze
grudniowych solenizantów. Specjalnie dla nich
możliwość skorzystania z oferty zostaje przedłużona do końca stycznia 2010 r.
Prezenty w ramach promocji „Oferta Urodzinowa” oczekują!

ROZSTRZYGNIĘTO
KONKURS plastyczno-literacki
1 września zak
ończony został kkonk
onk
urs dla dzieci w wiek
u od 7 do 15 lat or
ganizowazakończony
onkurs
wieku
organizowany przez SK
OK Ubezpieczenia pt. „P
ochwal się Mamą, TTatą”.
atą”.
SKOK
„Pochwal
Laureatem w kategorii plastycznej został 10letni Kacper Baranowski
Baranowski, którego mama jest
członkiem SKOK św. Jana z Kęt. W kategorii
literackiej zwyciężyła 12-letnia Aleksandra
Szydłowsk
Szydłowskaa (rodzice należą do SKOK im.
Chmielewskiego). Z tego co nam wiadomo
i dzieci naszych członków startowały w tej

„rywalizacji”. Cóż, tym razem się nie udało,
pozostała tylko dobra zabawa. Mamy nadzieję, że w kolejnym takim konkursie wśród laureatów nie zabraknie pociechy naszych członków. Pełną listę wyróżnionych znajdziecie na
stronie internetowej www.skokubezpieczenia.pl
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W banku nawet
10 zł za przelew!

Poniżej przedstawiamy tabelę, w której zamieszczamy zestawienie kosztów związanych z opłacaniem rachunków w okienku.

Koszt zlecenia zapłaty za przelew wynosi:
* dla osób posiadających ROR w naszej Kasie – od 0,80 zł do
1,70 zł (w zależności od rodzaju rachunku), za zlecenie do
5000 zł,
* dla pozostałych członków opłata wynosi tylko 1,98 zł za zlecenie do 5000 zł.

Według szacunków P
oło
Polacy
około
olacy miesięcznie płacą ok
50 milionów różnego rodzaju rachunków – najczęściej
są to płatności związane z mieszk
mieszkaniem,
aniem, opłatami za
czynsz, ener
gię elektr
yczna, gaz, telefon itp.
energię
elektryczna,

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, zarówno opłaty
ponoszone przez osoby będące posiadaczami ROR, jak i nieposiadające rachunku osobistego w SKOK, są znacznie niższe
niż u konkurencji.
Warto przypomnieć, że w ramach promocji ROR w naszej Kasie, wszystkie zlecenia realizowane z rachunku założonego
w czasie jej trwania kosztują tylko 1 zł bez względu na jego
rodzaj (standardowy, srebrny i złoty).
Najtańsze są zlecenia dokonywane przez internet, gdzie opłat
się nie pobiera. Także w bankach najtańszym sposobem na
opłacanie rachunków jest Internet.

Wielu z nas spłaca także kredyty zaciągnięte na ratalny zakup
różnego rodzaju sprzętu czy opłaty na aukcje internetowe.
Miesięczne koszty związane z ponoszeniem opłat z tytułu realizacji takich przelewów obciążają przeciętnego Polaka kwotą
kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Realizowanie płatności
rachunków w banku to obecnie najdroższy sposób regulowania zobowiązań. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, w kilku bankach za przelew można zapłacić nawet 10 zł!
W większości banków przelewy dokonywane w ich placówkach
są znacznie tańsze. Opłata pobierana za taką usługę wynosi
około 5 zł. Nieco mniej kosztują zlecenia stałe bądź za polecenie zapłaty. Zdarza się także, że usługi tego rodzaju są darmowe. Tańsze opłaty niż w bankach są np. na Poczcie, gdzie za
realizację przelewu do kwoty 1000 zł trzeba zapłacić 2,50 zł.
Comiesięczne rachunki mogą być także opłacane w wielu sklepach oraz na stacjach benzynowych.

Opracowano na podstawie gazety Dziennik Gazeta Prawna
z dnia 28.10.2009 r. „Usługi finansowe. Gdzie płacić comiesięczne rachunki”, Roman Grzyb

Płać kartą wydaną przez
SKOK Ziemi Rybnickiej
i odbieraj nagrody!
Jeszcze tylk
ońca marca 2010 rr.. tr
wa nasza wspólna akcja promocyjna polegatylkoo do kkońca
trwa
A, wydaną przez Spółdzielczą
jąca na połączeniu wyk
onywanych transakcji K
wykonywanych
Kartą
VISA
artą VIS
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Ziemi R
ybnickiej swoim członk
om, z programem
Rybnickiej
członkom,
lojalnościowym. Płacąc kkartą
artą VIS
VISA
A za różnego rodzaju usługi i produkty zbiera się
punkty
.) można wypunkty,, które w dowolnym czasie (nie później niż do 16 kwietnia 2010 rr.)
nagrody..
mienić na nagrody
Choć zasady tej akcji są dla większości naszych członków znane – z lektury „Skoczka”,
bądź ze strony internetowej www.skokziemryb.pl - aby zachęcić wszystkich, którzy jesz-

cze o niej nie wiedzą, przedstawiamy główne
jej zasady.
Uczestnikom programu naliczane są punkty
za realizację każdej transakcji bezgotówkowej

Nawiązując do przedstawionego w poprzednim numerze
„Skoczka” materiału dotyczącego terminu wprowadzania
wspólnej europejskiej waluty w Polsce, nie polemizując już
o ewentualnej dacie wejścia naszego kraju do Unii Walutowej,
przedstawiamy kolejny ciekawy artykuł zamieszczony w gazecie „Dziennik” z dnia 14.05.2009 r., w dodatku specjalnym
olsk
Narodowego Banku Polskiego: „P
„Polsk
olskaa w drodze do EURO”.
Poprzednio opisywaliśmy jak wygląda euro, dzisiejszy temat
to zabezpieczenia banknotów Euro. Autorem opracowania jest
Tomasz Bitner
Bitner.
BANKNOTY EURO MAJĄ
PONAD TRZYDZIEŚCI
RÓŻNYCH ZABEZPIECZEŃ
Strzeżmy się fałszywych euro! Europejski Bank Centralny
podał, że w drugim półroczu 2008 r. liczba fałszywek wzrosła
o 13 proc. W połowie kwietnia polskie CBŚ zatrzymało
25 członków zorganizowanej grupy przestępczej, rozprowadzających fałszywe banknoty euro.
Europol szacuje, że grupa wprowadziła do obiegu co najmniej
kilkadziesiąt tysięcy sztuk banknotów, o nieustalonej do tej pory
wartości. Tymczasem banknoty euro są dobrze zabezpieczone.
Warto jednak nauczyć się je rozpoznawać. Fachowcy oceniają,
że banknoty euro są zabezpieczone na około 30 różnych sposobów. Część z nich objęta jest tajemnicą i znają je tylko specjaliści. Jednak te, o których wiemy, powinny nam pomóc w większości wątpliwych przypadków.
Rodzaj papieru
Ta technika druku pozwala uzyskać na banknocie wyraźną
wypukłość, którą można wyczuć opuszkami palców.
Hologram
Metalizowany pas holograficzny na banknotach o nominale
5, 10 i 20 euro, a na banknotach o wyższych nominałach hologram umiejscowiony. Oglądając elementy holograficzne pod
kątem, dostrzeżemy na nich zmianę elementów graficznych
oraz jego kolorystyki.
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OK
Tyle o kosztach przelewów u innych, a jak to wygląda w SK
SKOK
ybnickiej?
Rybnickiej?
Ziemi R

o wartości co najmniej 50 zł. Naliczanie punktów za transakcje wzrasta w zależności od
sumy punktów zgromadzonych przez Posiadacza karty:
•1 punkt za transakcję o wartości 50 zł
– w okresie posiadania do 100 punktów,
• 2 punkty za transakcję o wartości 50 zł
– w okresie posiadania więcej niż 100 punktów
punktów,
• 3 punkty za transakcje o wartości 50 zł
– w okresie posiadania więcej niż 200 punktów
punktów,
• 4 punkty za transakcje o wartości 50 zł
– w okresie posiadania więcej niż 300 punktów
punktów,
• 5 punktów za transakcję o wartości 50 zł
– w okresie posiadania więcej niż 400 punktów
punktów.
Pobrane nagrody nie skutkują zmianą sposobu naliczania punktów. Posiadacz, który raz
uzyskał prawo preferencyjnego naliczania
punktów za dokonywane transakcje, zachowa
je pomimo uszczuplenia ilości punktów

Euro w 2012?

(2)

Znak wodny
Znajduje się po lewej stronie strony przedniej. Jest wprowadzany już na etapie produkcji papieru. Widać go tylko pod
światło. Niewidoczny pod lampami UV do sprawdzania autentyczności pieniędzy (korzystają z nich banki i kantory). Fałszerze usiłują doklejać na papier elementy imitujące znak
wodny. Bywają one widoczne w promieniach ultrafioletowych.
Pasek opalizujący
Na stronie odwrotnej banknotów 5, 10 i 20 euro przy oglądaniu pod różnymi kątami widoczna jest zmiana elementów graficznych oraz jego kolorystyki.
Farba o zmiennym kkolorze
olorze
Wysokość nominału w prawym dolnym rogu strony odwrotnej
(z mostem) na banknotach 50, 100, 200 i 500 euro została wydrukowana farbą, która zmienia kolor w zakresie od zielonego do fioletowego, w zależności od kąta patrzenia.
Recto-versco
Zabezpieczenie, w którym część obrazu drukowana jest z jednej strony papieru, część z drugiej. Dopiero gdy patrzymy pod
światło, uzupełniające się części tworzą całość. W ten sposób
drukowana jest wielkość nominału widoczna w lewym górnym
rogu awersu (strona z portalami i oknami). Kiedy patrzymy
od strony awersu pod światło, obraz zostaje uzupełniony przez
elementy z rewersu, tworząc wyraźne cyfry. W podróbkach ich
części mogą nie schodzić się dokładnie.
Nitk
Nitkaa zabezpieczająca
Nitka zabezpieczająca wpuszczona jest w papier banknotowy.
Przy oglądaniu banknotu pod światło pasek wygląda jak ciemna linia. Widać na niej wypisane drobnym drukiem słowo
EURO i nominał.
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w związku z ich wymianą na nagrodę. Dla sposobu naliczania punktów obowiązuje bowiem
łączna wartość dokonywanych transakcji liczona od początku trwania Programu Promocyjnego.
Uczestnik ma możliwość stałego sprawdzania
stanu swojego konta punktowego. Od początku trwania akcji promocyjnej, wszystkim
członkom SKOK, którzy posiadają karty VISA
wydane przez naszą Kasę, dokonującym transakcji za ich pomocą, naliczane są punkty. Tak
więc jeśli jesteście Państwo użytkownikami
karty VISA, w najbliższej placówce naszej
Spółdzielni możecie uzyskać informację o stanie konta punktowego oraz możliwości zamiany zgromadzonych punktów na nagrody.
Dokonywanie płatności kartą VISA jest bezpieczniejsze od płatności gotówką, a przy tym
zapewnia Państwu możliwość uzyskania ciekawych nagród.

Widok w ultrafiolecie
W świetle ultrafioletowym:
– papier się nie świeci – nie reaguje na promienie UV,
– widać czerwone, niebieskie i zielone nitki zatopione w papierze,
– flaga Unii Europejskiej jest zielona, a gwiazdy na niej – pomarańczowe,
– podpis Prezesa EBC zmienia kolor na zielony,
– świecą się gwiazdy i kółeczka na przedniej stronie banknotu. Na odwrotnej stronie mapa i most oraz oznaczenie nominału zmieniają kolor na żółty.
Europejski Bank Centralny rok temu, na swoje 10-lecie, ujawnił, że aktualnie trwają już prace nad drugą generacją banknotów euro. Będzie ona wprowadzana od stycznia 2011 r. Zmiany w wyglądzie będą niewielkie, nie zmienią się zasadniczo
kolory i motywy graficzne (epoki i style architektoniczne), ale
wprowadzone zostaną nowe, dodatkowe zabezpieczenia. Najprawdopodobniej pojawią się też kolejne wersje językowe skrótu EBC oraz nazwa euro pisana cyrylicą.
Bilon jest rzadziej podrabiany, ale również chroniony. Monety
euro różnią się między sobą wzorem, średnicą, grubością,
wagą, kolorem i materiałami, z których zostały wykonane.
W monetach o nominałach 1 i 2 euro wykorzystano nowoczesne łączenia dwóch metali (tzw. technika bimetalowa) – łatwo
zauważyć to na pierwszy rzut oka. Monety 1 euro mają część
zewnętrzną w kolorze żółtym (mosiądz niklowy), a wewnętrzna jest w kolorze srebrnym i została wykonana z 3 warstw
(miedzionikiel, nikiel, miedzionikiel).
Natomiast monety 2 euro – odwrotnie: część zewnętrzna jest
srebrna (miedzionikiel), a wewnętrzna w kolorze żółtym
i składa się również z trzech warstw: mosiądzu niklowego.
Monety o nominałach 10, 20 i 50 centów są wykonane ze specjalnego, trudno topliwego stopu (Nordic gold), który jest stosowany wyłącznie do produkcji monet. Na rantach monet
umieszczane są również litery. Spełniają one podwójną rolę:
są zabezpieczeniem, które ułatwia rozpoznawanie nominałów
osobom słabowidzącym i niewidomym.
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Spośród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązania krzyżówki z poprzedniego wydania
„Skoczka”, po odbiór upominków w postaci kalendarzy książkowych na 2010 r. zapraszamy
owsk
yrek (Kietrz), Eugenastępujących Czytelników: Wiesława Dzik
Dzikowsk
owskaa (Czyżowice), Marta P
Pyrek
niusz Szczepaniak (Siemianowice), Sebastian Budniok (Mikołów), Lucyna Duży (Orzesze). Z
yk Szindler
kolei po odbiór koszulek firmowych proszeni są: Zofia Sadłocha (Połaniec), Henr
Henryk
ostrzewsk
(Radlin), Barbara Dobrowolsk
Dobrowolskaa (Skoroszyce), Jolanta K
Kostrzewsk
ostrzewskaa (Wyry), Ewa Kucharsk
ucharskaa
awalec (Leszczyny), Zofia Leśniowsk
(Katowice), Teresa K
Kawalec
Leśniowskaa (Stopnica), Herman Zettelman
goł (Łaziska Górne). Upominki można
(Pyskowice), Renata Myszor (Orzesze), Norbert Fur
Furgoł
odebrać w najbliższym punkcie kasowym, zaś na kolejne rozwiązania (wystarczy samo hasło)
czekamy do końca lutego.

BEZP£ATNY BIULETYN
INFORMACYJNY SKOK
ZIEMI RYBNICKIEJ

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!
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Skoczek

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (8.12.2009 r.)
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