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Mazurski Jazz Jarmark

uzeum Mazurskie w Szczytnie wraz z Towa-
rzystwem Przyjaciół Muzeum w Szczytnie or-
ganizuje corocznie od 1999 r. „Jarmark

Mazurski w Szczytnie”.

W dniach 3-4.08.2018 r. odbyła się jubileuszowa XX edycja
Jarmarku, podczas które-
go miały miejsce pokazy
tkactwa, koronkarstwa,
malarstwa, plecionkar-
stwa, wikliniarstwa, sny-
cerki, garncarstwa, kowal-
stwa, a także pszczelar-
stwa. Można było tak-
że spróbować domowego
smalcu na razowym chle-
bie wypiekanym w domo-
wym piecu, różnych ro-
dzajów miodu pszczelego
i kozicowego piwa. Wśród
licznie wystawionych na

Zalety Nowej
Bankowości
Elektronicznej

d kwietnia 2018 r.
Bank udostępnia
Nową Bankowość

Elektroniczną, która po-
zwala na korzystanie
z posiadanych rachunków
w sposób bardziej przyja-
zny i dostosowany do indy-
widualnych potrzeb.

Dobry Start i Rodzina 500+

ank Spółdzielczy w Szczytnie udostępnił moż-
liwość składania elek-
tronicznych wniosków

w ramach programów „Ro-
dzina 500 Plus” i „Dobry
Start” za pośrednictwem
bankowości internetowej.

Wniosek można złożyć tylko
w swoim imieniu, logując się do sys-
temu bankowości internetowej (nie
ma możliwości złożenia wniosku

Placu Juranda stoisk rękodzielniczych była również i scena, na
której wystąpiły zespoły ludowe i śpiewacze, m.in. Nadzieja. Wy-
stąpili Mazury i Krys oraz muzycy jazzowi z programem muzyki
ludowej w aranżacji jazzowej.

Tegoroczna XX edycja wydarzenia zrealizowana została przy
wsparciu finansowym m.in. samorządu województwa warmiń-
sko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego, samorządu miasta
oraz wielu indywidualnych sponsorów, wśród których, jak zwy-
kle nie zabrakło Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

w imieniu innej osoby). W celu skorzystania z usługi po zalogowa-
niu się do bankowości internetowej należy wybrać w menu za-
kładkę: „Program 300/500 Plus”. Na kolejnym etapie nastąpi prze-
kierowanie do systemu Eximee, w którym należy dokonać wyboru

programu, w ramach którego skła-
dany jest elektroniczny wniosek. Je-
żeli do wniosku wymagane jest do-
łączenie dokumentów, należy wcze-
śniej przygotować ich skany.

Przed wypełnieniem wniosku za-
chęcamy do zapoznania się z in-
formacjami o programie Rodzina
500+ i Dobry Start na stronie Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Nowa Bankowość Elektroniczna to przede wszystkim:

wygodna i intuicyjna obsługa na wszystkich urządzeniach
elektronicznych,
możliwość modyfikacji interfejsu użytkownika
i dostosowanie go do wybranych usług, z których
korzysta się w banku,
nowe usługi, które nie były dotychczas dostępne takie
jak: przepływy, terminarze, geolokalizacja oraz możliwość
szybkiego i wygodnego składania elektronicznych

wniosków w ramach programu Dobry Start i 500+.

Zaloguj się i sprawdź możliwości
Nowej Bankowości Elektronicznej!

https://bsszczytno.pl/inne/poznaj-zalety
-nowej-bankowosci-elektronicznej/
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cenie minionego roku po-
święcone było obradujące
29 czerwca 2018 r. Zebra-

nie Przedstawicieli, najwyższe-
go organu Banku.

Oprócz bieżących decyzji zarządów i rad
nadzorczych banków spółdzielczych, dla
działalności instytucji finansowych ważne
jest też w jakich warunkach makroekono-
micznych oraz przy jakiej kondycji ekono-
micznej środowisk, w których działają, przy-
chodzi im realizować swoje cele statutowe.
W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost go-
spodarczy, którego tempo charakteryzuje
się dobrym poziomem. PKB – w 2017 r.
był realnie wyższy o 4,6 proc. w porówna-
niu do 2016 r., bezrobocie utrzymywało się
na poziomie 6,6 proc. i było najniższe od
25 lat. Średnioroczna inflacja wyniosła
2 proc. wobec deflacji 0,6 proc. w 2016 r.,
co oznacza, że ceny towarów i usług kon-
sumpcyjnych były wyższe niż rok wcześniej.

Ważne dla funkcjonowania Banku były
jednak decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP,
która nie zmieniła stóp procentowych.
Najważniejsza z punktu widzenia Banku
stopa redyskontowa przez cały rok wyno-
siła 1,75 proc., a stopa referencyjna 1,5
proc. Stopy procentowe są na najniższym
poziomie w historii.

Mimo to ubiegły rok można zapisać jako
kolejny, w którym Bank odnotował wzrost
wskaźników branych pod uwagę przy oce-
nie instytucji finansowych. Te informacje,
obok sprawozdania Zarządu oraz sprawoz-
dania biegłego rewidenta, stały się pod-
stawą obrad dorocznego Zebrania Przed-
stawicieli. Delegaci podjęli kilka wiążących
decyzji.

Zebranie przyjęło do akceptującej wia-
domości sprawozdania Rady Nadzorczej
i Zarządu za 2017 r., udzielając wszystkim

członkom Zarządu absolutorium z działal-
ności w minionym roku. Przyjęto też spra-
wozdanie finansowe Banku za 2017 r., pro-
gram działania na rok bieżący oraz doko-
nano podziału zysku przeznaczając go pra-
wie w całości na zasilenie funduszu zaso-
bowego.

Wybrano też nową Radę Nadzorczą na
czteroletnią kadencję. W skład prezydium
weszli: Andrzej Kabała – przewodniczący,
Jerzy Choroszewski – wiceprzewodniczą-
cy i Kazimierz Malik – sekretarz. Członka-
mi Rady wybrano: Andrzeja Górczyńskie-
go, Mieczysława Bałdygę, Stanisława Ce-
berka, Edmunda Deptułę, Władysława

Po Zebraniu
Przedstawicieli

Kalusa, Irenę Roman, Bożenę Małyska
i Teresę Śniechowską.

Ustawa przewiduje obowiązek utworze-
nia w banku spółdzielczym Komitetu Au-
dytu lub powierzenia jego funkcji Radzie
Nadzorczej. W obydwu przypadkach for-
mułuje jednocześnie wymóg, aby więk-
szość członków każdego z organów speł-
niała kryteria niezależności, wskazane
w art. 129 ust. 3 Ustawy. Zatem zgodnie
z jej zapisami w skład Komitetu powoła-
no: Andrzeja Górczyńskiego, Bożenę Ma-
łyską i Teresę Śniechowską.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Rada Nadzorcza. Od lewej: Mieczysław Bałdyga, Kazimierz Malik – sekretarz, Andrzej Kabała – przewodniczący, Irena Roman, Andrzej
Górczyński, Teresa Śmiechowska, Bożena Małyska, Edmund Deptuła, Jerzy Choroszewski – zastępca przewodniczącego, Stanisław
Ceberek i Władysław Kulas
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II Powiatowy Dzień Dziecka

czerwca 2018 r. już po raz drugi odbyły się
powiatowe obchody Dnia Dziecka. Starostwo
Powiatowe w Szczytnie ogłosiło konkurs na

wykonanie zadania publicznego, jakim jest zor-
ganizowanie Powiatowego Dnia Dziecka.

Zadania tego podjęła się Fundacja Kreolia – Kraina Kreatywno-
ści, która przygotowała na ten dzień wiele atrakcji dla najmłod-
szych mieszkańców Powiatu. Cała impreza miała miejsce na pla-

Po Zebraniu
Przedstawicieli

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Program Zebrania był niezwykle obfity
i zawierał m.in. także realizację nie tak
dawno wprowadzonych zaleceń Komisji
Nadzoru Finansowego jak choćby ocenę
kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz
ocenę stosowania w Banku zasad ładu kor-
poracyjnego.

Wyniki, jakie osiągnął Bank w minionym
roku, przedstawiliśmy w poprzednim nu-
merze kwartalnika. Andrzej Kabała, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej, kreślając pla-
ny Rady na rozpoczynającą się kadencję,
stwierdził, że dla Banku ważne będzie nie
tylko utrzymanie dotychczasowego tem-
pa rozwoju, ale też jego zwiększenie, po-

szerzenie bazy klientów oraz uzupełnienie
kadry o profesjonalnych pracowników
w miejsce osób odchodzących na emery-
turę. Postęp, jaki dokonuje się przy wy-
korzystaniu narzędzi informatycznych
w czynnościach bankowych, a także przy-
stosowanie się do coraz liczniejszych regu-

cu przy jednym ze szczycieńskich marketów. Powiatowy Dzień
Dziecka został zorganizowany pod nazwą „Smykolandia”, a atrak-
cje, jakie czekały na milusińskich były podzielone na strefy za-
baw: sportową, edukacyjno-animacyjną, strefę słodkości oraz
muzyczną. Główną atrakcją i zakończeniem całego Dnia Dziecka
było kino plenerowe, podczas którego można było obejrzeć ro-
dzinnie film „Coco”.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie był jednym z partnerów strate-
gicznych, z pomocą którego dzieci mogły cieszyć się zabawą na
dmuchanym placu zabaw. Nie zabrakło także atrakcji i upomin-
ków dla każdego dziecka odwiedzającego stoisko promocyjne
Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

lacji europejskich oraz wydawanych przez
krajowe instytucje nadzorcze, wymagać
będzie od pracowników Banku szerokiej
i fachowej wiedzy.

ANDRZEJ MALANOWSKI
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radycją w gospodarstwie
Marii i Dytmara Gadom-
skich w Miętkim w gminie

Dźwierzuty jest produkcja mle-
ka. Rodzice dzisiejszych właści-
cieli także hodowali bydło mle-
czne, choć na mniejszą skalę
i przy mniejszej powierzchni go-
s p o d a r s t w a .

Obecnie stado liczy 130 krów dojnych
i 70 sztuk młodzieży. Do zapewnienia pa-
szy dla tak licznego stada służy 100 hek-
tarów własnych upraw i około 50-ciu
w dzierżawie.

– Pomagają nam obaj starsi z trzech
synów – mówi Maria Gadomska. – Ra-
zem sprawniej i łatwiej jest nam wykonać
wszystkie codzienne prace.
Pierwszą dużą oborę na sześć-
dziesiąt krów wybudowali w la-
tach osiemdziesiątych rodzice
Dytmara Gadomskiego. W tam-
tych latach największe indywi-
dualne gospodarstwa posiadały
jedynie około trzydziestu sztuk bydła. Na-
tomiast dalszy rozwój gospodarstwa ha-
mowała jego powierzchnia.

Dopiero późniejsze zmiany stworzyły
szansę rozwoju, a najbardziej dynamiczny
etap nastąpił w ostatnich dwóch latach,
kiedy przy pomocy kredytu z Banku Spół-
dzielczego w Szczytnie powstała nowa
obora na 160 sztuk bydła. Ze względu na
wielkość kosztów tej inwestycji zrezygno-
wano z instalacji automatów udojowych
na rzecz hali udojowej. Już przed podję-
ciem decyzji o inwestycji państwo Gadom-
scy zrezygnowali z innych upraw w gospo-
darstwie, przeznaczając całą produkcję
roślinną na pasze. Ich celem jest powięk-
szenie stada do 160 sztuk bydła. Po mo-
dernizacji starych obór zostaną do nich

przeniesione zwierzęta przeznaczone na
remont stada.

– Bez pomocy Banku Spółdzielczego
w Szczytnie trudno byłoby zrealizować na-
sze przedsięwzięcia – mówi pani Maria Ga-
domska. Z usług BS w Dźwierzutach, któ-
ry dziś jest Oddziałem BS w Szczytnie, ko-
rzystali nasi rodzice – opowiada Dytmar
Gadomski. – To Bank wyspecjalizowany
w obsłudze rolników. Pani Maria dodaje,
że niezwykłe jest to, że szczycieński Bank
podchodzi do problemów rolników w spo-
sób indywidualny, a o tym, co trapi rolni-
ków i hodowców wie więcej niż inne insty-
tucje finansowe.

Kiedy państwo Gadomscy dwa lata
temu podpisywali umowę kredytow z Ban-
kiem, w biznesplanie ujęto obowiązującą

wówczas cenę mleka na poziomie 1,30 zł
za litr. Obecnie wynosi ona 1,50, ale też
i nikt nie jest do końca pewny jak będzie
się ona kształtować w następnych latach.

Zważywszy, że ceny komponentów
i środków produkcji rosną, to dobra cena
skupu powinna wynosić 1,70 zł, co pozwo-
liłoby spokojnie odtwarzać zużyte środki
w gospodarstwie. Jeśli cena skupu spad-
nie, to jedynym wyjściem będzie zwięk-
szenie produkcji. Na pozostałe składniki
swojego dochodu rolnik nie ma wpływu
– wszystko jest w rękach krajowych decy-
dentów i tego, co się wydarzy w świato-
wej gospodarce – powiedział Dytmar Ga-
domski.

REDAKCJA

Razem łatwiej
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BANK SPÓŁDZIELCZY

Pamiętaj: bądź czujny i sprawdzaj,
czy informacje otrzymane za pomocą wiadomości SMS

są zgodne z wykonywaną operacją.

Lokata o stałym oprocentowaniu,

odnawialna,

atrakcyjne oprocentowanie lokaty:
1,75% – na okres 3 miesięcy,
1,85% – na okres 6 miesięcy,

minimalna kwota lokaty – 500 zł.

LOKATA
PEWNA



wrzesień 2018 rok 77777BANKOWE  BANKOWE  BANKOWE  BANKOWE  BANKOWE  wiadomości

W SZCZYTNIE OFERUJE:

NOWOCZESNY,
WYGODNY

I BEZPIECZNY SPOSÓB
DOKONYWANIA
CODZIENNYCH

PŁATNOŚCI

Darmowy kredyt do
51 dni lub do 56 dni*

Limit kredytowy
nawet do 50 000 PLN

*dotyczy karty VISA Credit GOLD
i World MasterCard
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pobliżu Centrali Banku
Spółdzielczego w Szczyt-
nie powstaje nowy budy-

nek mieszkalny – Osiedle Pa-
norama. Będą w nim funkcjo-
nalne mieszkania w nowocze-
śnie zaprojektowanym domu
zlokalizowanym przy ul. Łom-
żyńskiej w Szczytnie.

Lokalizacja to duży plus Osiedla, gdyż
znajduje się zarówno blisko centrum mia-
sta, jak i infrastruktury handlowo-usługo-
wej. Lokatorzy zasiedlą 54 mieszkania
o metrażu od 35 do 71 m2. Zaprojektowa-
no je z myślą o zapewnieniu komfortu,
stąd każde z nich daje możliwość dogod-
nej i ciekawej aranżacji wnętrz. Układ prze-
strzenny Osiedla pozwolił na stworzenie
miejsca idealnego dla integracji mieszkań-
ców, gdyż wewnętrzną strefę rekreacyjną
połączono z placem zabaw dla dzieci. Ja-
sna, stonowana elewacja, duże przeszkle-
nia oraz wysokiej jakości materiały wykoń-
czeniowe nadadzą całej budowie harmo-
nii i elegancji – mówi o nowej inwestycji
Jacek Olszewski, właściciel PHU GROT De-
velopment oraz inwestor i wykonawca
szczycieńskiej budowy.

Firma działa na rynku od dwudziestu lat,
a budownictwem zajmuje się od 12. Jej
pierwszym przedsięwzięciem była sprze-

daż elektronarzędzi. Dziś Grot Develop-
ment to dynamicznie rozwijająca się firma
o ugruntowanej pozycji w branży budow-
lanej. W jej skład wchodzą sprzedaż, a tak-
że montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
W ofercie i dorobku Przedsiębiorstwa
(oprócz budowy mieszkań) znajduje się do-
cieplanie budynków, a także we współ-
pracy z konserwatorem zabytków, reno-
wacja obiektów sakralnych oraz realizacje
inwestycji publicznych, jak choćby przed-
szkola w Piszu.

Aktualnie oprócz budowy bloku w Szczyt-
nie, powstaje budynek mieszkalny dla

Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolnie.
PHU Grot posiada pokaźną flotę samo-
chodów dostawczych i ciężarowych oraz
sprzętu budowlanego. Od 2007 roku jest
akcjonariuszem Grupy Polskie Składy
Budowlane – największej i najszybciej roz-
wijającej się w Polsce sieci hurtowni ma-
teriałów budowlanych oraz marketów
typu „dom i ogród”, co daje dostęp do
szerokiego asortymentu towarów i gwa-
rancje najniższych cen.

Od 2010 roku firma prowadzi w Piszu
także market budowlany Mrówka z de-
taliczną i hurtową sprzedażą materiałów

Szerokim
frontem
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budowlanych oraz wykończeniowych o po-
wierzchni 3100 m2. Obiekt posiada ele-
ganckie strefy wejścia, trzy cichobieżne
windy, 8 garaży oraz 54 miejsca postojo-
we usytuowane przed wejściem do bu-
dynku.

W ocenie Jacka Olszewskiego opierają-
cej się na tegorocznej sprzedaży materia-
łów budowlanych oraz liczbie prowadzo-
nych inwestycji budowlanych w regionie,
nie widać oznak regresu. Przeciwnie,
w analogicznym okresie roku ubiegłego

budownictwo nie znajdowało aż tylu in-
westorów. Problem branży leży po stronie
coraz bardziej dotkliwego braku rąk do
pracy. Zdaniem przedsiębiorcy ten stan bę-
dzie się pogłębiał.

Mając już wcześniej kontakty z banka-
mi spółdzielczymi, rok temu Jacek Olszew-
ski podjął współpracę z Bankiem Spółdziel-
czym w Szczytnie. Jest z tego mariażu bar-
dzo zadowolony. Chwali indywidualne po-
dejście do siebie jako klienta oraz szybkie
podejmowanie decyzji, co pozwala skupić
się na inwestycjach wykonywanych przez
PHU Grot.

ANDRZEJ MALANOWSKI

KONTAKT DO FIRMY:

PHU Grot, ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz

tel. 87 424 11 02
Grot@list.pl www.grot-pisz.pl

Co to jest zlecenie stałe i polecenie zapłaty?
achunku bankowego używamy gównie do
przechowywania środków finansowych,
otrzymywanych w ramach pracy zarobko-

wej i wykonywania przelewów. W zakresie usług
oferowanych przy okazji prowadzenia rachun-
ków bieżących spotykamy się także z pojęciami
zlecenia stałego i polecenia zapłaty. Czym się
one różnią?

Bank Spółdzielczy w Szczytnie oferują swoim klientom różne
przydatne funkcje w ramach korzystania z konta, które bardzo
ułatwiają życie właścicielom rachunków bankowych – m.in. zle-
cenia stałe i polecenia zapłaty..

ZLECENIE STAŁE
Zlecenie stałe to wygodna forma płacenia cyklicznych zobo-

wiązań w stałej wysokości, np. czynszu, rat kredytu czy składki
ubezpieczeniowej. Można je aktywować w oddziale banku lub
samodzielnie za pomocą bankowości elektronicznej.

Żeby złożyć zlecenia stałe wystarczy podać dane odbiorcy, kwotę
i częstotliwość wykonywania operacji. Przy takich operacjach ob-
ligatoryjne jest, aby w terminie dokonywania przez bank przele-
wu na koncie znajdowała się wystarczająca suma pieniędzy. Jeśli
nie będzie odpowiedniej kwoty, stałe
zlecenie nie będzie mogło zostać zre-
alizowane.

Zlecenie stałe to bardzo prosty spo-
sób na płacenie regularnych rachun-
ków, ale tylko takich, w których kwo-
ta jest taka sama. Ta opcja przydaje
się zatem przy płatnościach stałych

kwot w zdefiniowanym terminie, ponieważ nie musimy się wów-
czas martwić, że zapomnimy o płatności lub się z nią spóźnimy.

Gdy wysokość przelewu ulegnie zmianie (np. wzrośnie wyso-
kość czynszu czy raty), zlecenie można zmodyfikować.

POLECENIE ZAPŁATY
Polecenie zapłaty polega na zezwoleniu firmie, która np. świad-

czy nam jakieś usługi, pobierania okresowych opłat z naszego
konta. Taka płatność obciąża konto kwotą zobowiązań wynika-
jących z wystawianych przez tę firmę faktur, która może być
różna za każdym razem.

Firma, która wystawia dowód sprzedaży, zleca swojemu ban-
kowi pobranie pieniędzy z konta dłużnika (klienta). Aby rozlicze-
nie było możliwe, właściciel konta, czyli dłużnik, musi wyrazić
zgodę na taką formę zapłaty, podpisując odpowiedni dokument.
Taka usługa zapewni nam terminowe regulowanie faktur, bez
ryzyka odsetek za niezapłacone rachunki. Koszt usługi jest po-
dobny do kosztu obsługi zlecenia stałego.

Różnica między zleceniem stałym a poleceniem zapłaty jest
taka, że w pierwszym przypadku to właściciel rachunku udziela
dyspozycji bankowi o comiesięcznych płatnościach, informując
go tylko o zmianach w kwotach przelewu. W drugim przypadku,
czyli w poleceniu zapłaty, umawiamy się z instytucją wystawia-

jącą faktury na pobieranie za naszą zgodą odpowiedniej kwoty
z naszego konta w ramach zapłaty za świadczone usługi.
W zleceniu stałym klient ma większą kontrolę nad wypływa-
jącymi pieniędzmi z konta niż przy poleceniu zapłaty.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZYTNIE
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ażdy, kto prowadzi dzia-
łalność gospodarczą, do-
stał od swojego banku in-

formację o założonych rachun-
kach VAT w ramach dostosowa-
nia do mechanizmu podzielo-
nej płatności wprowadzonego
zmianą ustawy o podatku VAT.

Co teraz przedsiębiorcy mają zrobić?
Sam posiadacz rachunku VAT nie musi ni-
czego robić. To rozwiązanie dla kupujących
– jeśli wybiorą metodę podzielonej płatno-
ści, to kwotę netto będą przelewać na
zwykły rachunek sprzedawcy, a równo-
wartość podatku od towarów i usług – na
specjalne konto (rachunek VAT). Będzie
to możliwe tylko przy płatnościach w zło-
tych. Korzystanie ze split payment pozwoli
m.in. uniknąć sankcji związanych z podat-

kiem VAT. Pieniądze, które znajdą się na
rachunku VAT, będą własnością sprzedaw-
cy, ale dostęp do nich będzie ograniczony.
Mechanizm podzielonej płatności będzie
można stosować zarówno do regulowa-
nia całości zobowiązań, jak i ich części.

Czy każdy wystawca faktury będzie
musiał podać na niej dwa numery rachun-
ków: zwykłego i VAT? A nabywca, który
będzie chciał zapłacić w mechanizmie po-
dzielonej płatności, będzie musiał zrobić

Mechanizm podzielonej płatności
Split payment – nowy obowiązek dla przedsiębiorców

dwa przelewy – jeden na zwykły rachu-
nek, drugi na rachunek VAT?

Nie. Podatnik zrobi tylko jeden przelew.
Zasadniczo opcja zapłaty w systemie po-
dzielonej płatności będzie udostępniona
przez banki w analogiczny sposób jak przy
zapłacie składek ZUS i podatków. To,
w którym miejscu się ona pojawi po zalo-
gowaniu, będzie zależeć od systemu in-
formatycznego, którym dysponuje dana
instytucja finansowa (bank). Przedsiębior-
ca będzie więc tylko wybierał specjalny
komunikat przelewu i go uzupełniał. Poja-
wi się w nim więcej pól niż w standardo-
wym przelewie, bo poza kwotą brutto trze-
ba będzie wpisać kwotę VAT, numer NIP
kontrahenta i numer faktury. To oznacza,
że bez faktury nie będzie można w ogóle
dokonać płatności podzielonej.

www.gazetaprawna.pl

ostatnim czasie wielu Po-
laków mogło otrzymać
wiadomość o finanso-

wych zaległościach. Szybka
spłata „długu” może mieć jed-
nak poważne konsekwencje
– to nowe oszustwo.

Już sam fakt, że nadawcą wiadomości
jest „info”, może sugerować, że to fak-
tycznie powiadomienie od operatora. To
może uśpić czujność potencjalnej ofiary.

Co znajduje się w treści wiadomości?
Informacja o „zaległości w abonamencie”
w wysokości 7 zł. Podany jest też link pro-
wadzący do strony, na której można do-
konać wpłaty.

Przekręt oszustów jest sprytny, bowiem
7 zł nie jest dużą kwotą. Dla wielu na pewno
nie na tyle wysoką, żeby sprawdzać czy rze-
czywiście mają takie zaległości. Leniwi od
razu dokonają wpłaty, żeby pozbyć się pro-
blemu – tym bardziej, że konsekwencją nie-
spłacenia długu ma być blokada połączeń.

Stracić można jednak dużo więcej. Po
kliknięciu w link przenoszeni jesteśmy na
fikcyjną stronę serwisu pozwalającego
dokonać płatności. Wybierając bank,
również trafiamy na jego podróbkę, któ-
ra służyć ma do wyłudzenia danych.
Ofiara, myśląc, że korzysta z prawdzi-
wego serwisu bankowego, podaje cyber-
przestępcom swoje hasło i login. To po-
zwala na przejęcie konta i w konsekwen-
cji na dokonanie kradzieży środków, które
są na nim dostępne.

Gdy oszust otrzymuje hasło i login, na-
tychmiast próbuje zalogować się na po-
dane przez ofiarę dane i dodaje swój nu-
mer konta do przelewów zaufanych. Ofia-
ra musi zmianę potwierdzić np. SMS-em.
I ten rzeczywiście przychodzi. Tyle, że
osoba oszukiwana myśl i,  że właśnie
potwierdza wpłatę pieniędzy za abo-
nament. Tymczasem tak naprawdę po-
zwala opróżnić swoje konto.

WP TECH

Wiadomość od „info” o zaległej wpłacie

Uważaj na groźne SMS-y!
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku
Spółdzielczego w Szczytnie (zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U.  Nr
133, poz. 883)
                                                                                            podpis...........................................................

KUPON 2 (34)

K R Z Y Ż Ó W K A
POZIOMO

1-A Najważniejszy zbiór praw; 3-G Naczynie Wi-
kingów lub instrument myśliwych; 4-A Potocz-
nie o firmie, której nie ufamy; 5-F Kobieta
w złym humorze; 6-A Okrzyki zachwytu; 7-D
Morska krewna pstrąga; 8-A Na niej czekają
statki; 8-H Tam się chowamy, gdy niebezpiecz-
nie; 10-D Prawosławny obraz sakralny; 10-K
Śmigłowiec, dostawczak albo owad; 11-A
Z dwóch takich – tory; 12-E Narzędzie do rozbi-
jania lub podważania; 12-I Niehigieniczny owad;
13-B Mleko za oknami; 13-G Mała Alicja; 15-A
Najczęściej w barszczu; 15-G I „Nabucco”, i „Hal-
ka”, i „Straszny Dwór”; 17-E Szklane naczynie
w laboratorium; 18-A Samochód w dziecięcym
języku; 18-I Utuczone bydło na sprzedaż; 19-D
Przy niej płacimy w sklepie; 20-H Przodek konia
domowego; 21-E Od niedawna popularny napój
alkoholowy z jabłek; 22-J W parze z mamą;
23-A Młody konik

PIONOWO

A-8 Włos na powiece; A-14 Duży ptak z rodziny
puszczykowatych; B-1 Przeprowadzane na kon-
tach w banku; B-21 W nim prezenty od Święte-
go Mikołaja; C-13 Towarzyszy błyskawicy; D-1
Litościwy i troskliwy bohater przypowieści; D-18
Pływają w rosole; E-10  W nim inkaust; F-5 Me-
talowe śmieci; F-19 Karczma, gospoda inaczej;
G-1 Według fizyków to droga, po której poru-
sza się ciało; G-9 Wyraz dźwiękonaśladowczy;
H-20 Tłuszcz z wieloryba; I-3 Aby opanować
pożar; I-12 Namalował „Bitwę pod Grunwal-
dem”; J-1 Gramatycznie – pierwsza osoba; J-17
Do robienia zdjęć; K-5 Rzadkie imię męskie, jego
dzień świętujemy 5 czerwca; K-10 Poprawnie
o dolnej szczęce; L-18 Marynarskie pieśni; Ł-5
Składnik białka

SZYFR

(B-15, A-14, H-3, F-5, G-21, F-5, K-5, B-8, H-13,
A-16, B-17, G-9, I-5, G-7) (K-11) (A-14, D-18,
H-13, A-11, B-6, B-3) (B-12, K-1) (G-16, F-12,
Ł-8, G-19, C-8) (K-20, H-3, D-13, J-22, I-18,
A-8, E-15) (Ł-11, Ł-7, B-8, D-15, B-18)

Rozwiązania prosimy składać w placówkach BS
w Szczytnie na załączonych kuponach do 31 paź-
dziernika 2018 r.

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 1
(33) upominki od Banku otrzymują: Agniesz-
ka Masannek, Krystyna Danuta Dąbrowska
i Halina Janowska.
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