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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Tekst sponsorowany

PEWNY SEJF W NIEPEWNYCH
CZASACH, BANK PEWNIEJSZY...
O tym, gdzie w obecnej sytuacji pewnie i zyskownie
ulokować swoje oszczędności, rozmawiamy z Leszkiem
Szafałowiczem, dyrektorem I Oddziału Banku
Zachodniego WBK w Ostrzeszowie

- Ostatnio w prasie pojawiły się informacje, że w związku z kryzysem
we Francji rośnie sprzedaż kas pancernych. Czy Polacy również powinni pomyśleć o trzymaniu swoich
oszczędności w domach?
Informacja o wzroście sprzedaży kas pancernych wzbudziła pewnie
duże zainteresowanie francuskich włamywaczy, bo jest wyraźnym sygnałem,
że wreszcie mają po co się włamywać.
Nie dajmy się zwariować. Banki były, są
i będą najbezpieczniejszym miejscem
dla naszych oszczędności. I to nie tylko
z powodu doskonałych sejfów i systemów alarmowych. Banki nie tylko chronią nasze pieniądze, ale i pomnażają
je, np. za pośrednictwem kredytów i
pożyczek.
- Ale banki też bankrutują
Tak, ale nie w Polsce. Nasze instytucje nie inwestowały w instrument
finansowe, które doprowadziły do
bankructwa banki w USA i wpędziły w
kłopoty niektóre z banków w Europie
Zachodniej. Polska jest krajem, który
bardzo skutecznie kontroluje działalność banków i, co bardzo ważne, gwarantuje zwrot środków ulokowanych w
bankach. Ostatnio Sejm zwiększył tę
gwarancję do 50 tys. euro. Za wypłatę
tych środków jest odpowiedzialny państwowy Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
- Czyli, gdyby coś się stało...
... to wówczas Bankowy Fundusz
Gwarancyjny zwróci każdemu klientowi
banku całość jego wkładów do 50 tys.
euro. Zaznaczam jednak, że nic takiego
się nie dzieje. Gwarancje Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego to rodzaj
ubezpieczenia i nic nie wskazuje na to,
aby trzeba było z niego korzystać.

Horoskop
BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
I Twoja przygoda znalazła niezły finał,
więc trzeba być zadowolonym. Ale
teraz już koniec z „dokazywaniem”.
Dobra passa nie może trwać wiecznie.
Pora zakasać rękawy i stanąć oko w oko
z rzeczywistością. A do zrobienia jest
bardzo dużo. Miłość- och, te huśtawki
nastrojów. Finanse – jakoś zacerowałeś
dziurę w budżecie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Dobrze, że posłuchałeś rad i wolne
chwile spędziłeś na łonie natury, wykorzystując jeszcze piękne, jesienne słońce. To dobrze zrobiło zarówno Twemu
ciału, jak i duszy. Jeśli jeszcze wytrwasz
w postanowieniu co do zmiany diety,
będziesz mógł być z siebie naprawdę
zadowolony. Miłość – powiew świeżego. Finanse – nadal na plusie.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Zapowiadany supertydzień może nie
była aż tak super, ale narzekać też nie
ma co. Po części sam popsułeś sobie
świetną zabawę, ale tak to już w życiu
bywa. Teraz kuj żelazo, póki gorące i nie
zmarnuj kolejnej szansy, to byłaby już
normalna głupota. Pora też na jesienne
porządki w papierach, koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Miłość – to były
piękne dni. Finanse – lekka poprawa.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Optymizm optymizmem, ale on nie
załatwi wszystkiego. Czasami trzeba
liczyć też na konstruktywne rozwiązania i po prostu wziąć się poważnie do
roboty. A póki co, odrzucasz wszystkie

propozycje, oczekując czegoś nadzwyczajnego. Masz spory potencjał i
naprawdę wiele możesz zdziałać. Zacznij od zaraz, bo za chwilę zostaniesz
całkiem na lodzie. Miłość – zakręciło
się w głowie. Finanse – czas nakarmić
przymierające głodem konto.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Uff, nareszcie możesz odsapnąć. Udało
Ci się zrealizować to, co zaplanowałeś
i na pewno odczuwasz satysfakcję.
Teraz pora na chwile przyjemności.
Może mały wypadzik z tą jedną jedyną
osobą, a może kilkudniowa wycieczka
– masz ten obiecany urlop. I koniecznie
więcej romantyzmu! Miłość – oj, będzie
się działo! Finanse - dno portfela nareszcie zakryte i to dość grubo!

dni odpoczynku. W pracy poradzą sobie bez Ciebie. Miłość – czuły partner
też jest lekiem. Finanse – banknocik na
banknociku.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Spotkanie z rodziną dobrze Ci zrobiło
i chyba odetchnąłeś z ulgą, bo pewne
sprawy zostały raz na zawsze wyjaśnione.
Wydaje się, że wybór, jakiego dokonałeś,
zaowocuje dobrymi kontaktami, a one z
kolei pomogą Ci w wielu sprawach. Zawodowo jest ok, ale trochę zapominasz
o własnych potrzebach. Miłość – idzie
zmiana na lepsze. Finanse – u Ciebie raczej hossa.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
I znowu rzuciłeś się w wir pracy. Po od-

PANNA
24 sierpnia - 22 września
Oj, Panno Ty moja, zachowujesz się
ostatnio, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalnie, co może wywoływać
skrajne emocje wśród znajomych i
rodziny. Zbyt wzięłaś sobie do serca,
że jesteś pedantycznie poukładana i
koniecznie chcesz udowodnić, że tak
nie jest. A przecież najważniejsze, to
być sobą. Nic na siłę! Miłość – po prostu
brylancik. Finanse – tu, niestety, brylancików ubyło.

WAGA
23 września - 23 października
No i mamy klops. Nadwerężyłaś i zdrowie, i siły, więc zakręcili się wokół ciebie rozmaici uzdrowiciele. Nie daj się
ogłupić, ale choroby nie lekceważ. Potrzebne kompleksowe badania, dieta
bogata w białko i witaminy oraz kilka

- Czy klienci BZWBK też są nim objęci?
Tak, jak najbardziej. Od zawsze,
gdy istnieje nasz bank. Jesteśmy
bankiem działającym na mocy polskiego prawa, kontrolowanym przez
polskie instytucje rządowe. Depozyty
wszystkich naszych klientów objęte
są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
- A czy depozyty złożone w Banku
Zachodnim WBK są zyskowne? W
ostatnich latach banki depozytariuszy nie rozpieszczały.
Zawsze można było znaleźć zyskowną lokatę. Zazwyczaj trzeba było
założyć ją na dłuższy okres. Obecnie o
wysokich zyskach mogą mówić również te osoby, które chcą deponować
pieniądze na krótszy czas. Nasza 3miesięczna Lokata Szybkozarabiająca
daje aż 8% w skali roku. Nie trzeba
przy tym być klientem naszego banku i posiadać konta. Wystarczy po
prostu przyjść do banku i wpłacić
pieniądze. Osoby, które posiadają u
nas konto i korzystają z bankowości
internetowej, mogą założyć lokatę
bez wychodzenia z domu. Wystarczy
jedna prosta operacja w internecie.
- Ale przy takim oprocentowaniu
pewnie trzeba od razu ulokować 5
tys. złotych albo i więcej?
Nieprawda. Lokatę Szybkozarabiającą można założyć wpłacając już
1 złoty.
- A co jeżeli chcemy zarabiać, a pieniądze będą nam potrzebne np. za
miesiąc albo za dwa tygodnie?
W tym przypadku najlepiej trzymać je na koncie oszczędnościowym.
Przez cały czas są oprocentowane
5,5% rocznie, możemy wypłacać je
w dowolnym momencie, a przy wypłatach nie tracimy odsetek. Ważne
jest również to, że wypłaty z naszego
konta oszczędnościowego nie są obciążone żadną prowizją, a zatem na
wypłacaniu nic nie tracimy. Kwota,

poczynku nie ma już śladu. Naprawdę
musisz trochę przystopować, bo grozi
Ci pracoholizm. Wszyscy wiedzą, że
jesteś dobry, więc nie musisz niczego
udowadniać. Świat naprawdę jest piękny i trzeba umieć korzystać z jego oferty. Miłość – jak stare dobre małżeństwo.
Finanse – kto pracuje, ten ma.

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Drogi Koziorożcu, już czas odciąć pępowinę i zacząć żyć na własny rachunek.
Takie żerowanie na innych jest po prostu nieprzyzwoite. Potrzeba Ci też więcej dystansu i wiary w siebie – wtedy
wszystko pójdzie łatwiej. I panuj trochę
nad swoimi emocjami. Miłość – ratuj,
póki jeszcze czas. Finanse – nadal dobrze.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

STARA FOTOGRAFIA Z PIŁSUDSKIM
Tę starą fotografię otrzymaliśmy od p. Danuty Gmerek. Jak można wywnioskować ze znajdujących się na
odwrocie napisów, zdjęcie
zrobione zostało w 1932r. w
Druskiennikach. Wówczas to
w owym kurorcie, dziś znajdującym się za wschodnią
granicą Polski, przebywał
marszałek Piłsudski. Fotografię otrzymał na pamiątkę
ojciec p. Danuty od swojego
kolegi pracującego w posiadłości Wojciecha Kurnatowskiego – dziedzica Lututowa.
A może ktoś z Państwa
też posiada w swych zbiorach zdjęcie swoje lub kogoś
bliskiego z Józefem Piłsudskim. Chętnie zamieścimy je
na łamach „CzO”.
/red./

21
która pozostała na koncie, przez cały
czas pracuje na nasze zyski.
- Obecnie wiele banków kusi klientów wysokim oprocentowaniem.
Chcę mieć jednak pewność, że ulokuję swoje oszczędności na wysoki
procent i w pewnym banku.
Trzeba zatem wybierać pewne,
znane i duże banki o sprawdzonej reputacji. BZWBK jest jednym z pięciu
największych banków w Polsce, obsługujemy miliony klientów, mamy
blisko 500 oddziałów, działamy od
2001 roku, a wcześniej jako Bank Zachodni i Wielkopolski Bank Kredytowy. Przez wielu ekspertów jesteśmy
postrzegani jako bank konserwatywny, co nie do końca jest prawdą,
bo przecież oferujemy i bankowość
elektroniczną, i wiele złożonych produktów i usług bankowych. Zawsze
jednak solidnie pochodziliśmy do
kwestii zabezpieczeń udzielanych
przez nas kredytów i nie namawialiśmy do kredytów we frankach szwajcarskich – stąd pewnie ta opinia.
Priorytetem było i jest dla nas bezpieczeństwo, pewność i zaufanie. W
takich czasach jak obecne ta strategia sprawdza się jak żadna inna.
- A czy ktoś to weryfikuje?
Tak, przez cały czas. Rynek – czyli
klienci, którzy nam ufają i powierzają
nam swoje pieniądze. Ale także organy państwowe, czyli Komisja Nadzoru
Finansowego, a także Giełda Papierów Wartościowych, na której jesteśmy notowani. Przez cały czas naszej
pracy przyglądają się również inne
gremia. Naszym ostatnim osiągnięciem są tytuły PremiumBrand’2008
dla spółki Najwyższej Reputacji w
Polsce oraz instytucji finansowej
Najwyższej Reputacji w Polsce. W
ocenie inwestorów instytucjonalnych Bank Zachodni WBK jest także
Najbardziej Rzetelną Spółką, Spółką
o Najlepszym Wizerunku, a naszym
bankiem kieruje Zarząd o Najlepszej
Reputacji.

No i napytałeś sobie biedy. Czasami nieprzemyślana decyzja może
ściągnąć lawinę. Ale nie martw się,
wszystko wraca do normy i następne
dni okażą się całkiem dobre. Potrzeba
Ci dłuższej rozmowy z kimś, kto Cię
zrozumie. Poza tym jakiś relaks, może
trochę sportu?
Przydałaby się też dieta oczyszczająca.
Miłość – każdemu wolno kochać. Finanse – na dwoje babka wróżyła.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Jesień trochę popsuła nastrój Rybkom,
ale nie na tyle, by nie mogły cieszyć się
przyjemnymi chwilami, jakie je czekają. Pracowitość zostanie nagrodzona,
a miłe spotkanie pozwoli zapomnieć o
jesiennych dolegliwościach. Ale uwaga na przeziębienie! Miłość – czy to
aby nie rutyna? Finanse – grosz uczciwe zarobiony.
Wróżka Kletsima

