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PRENUMERATA REDAKCYJNA str. 5

Dr Krzysztof Markowski

prezes zarzàdu Biura Informacji Kredytowej SA

W jednym z du˝ych banków, który obs∏uguje sektor

korporacyjny, wdra˝any jest nowy system BIK 

„Przedsi´biorca”, który zawieraç b´dzie zbiór 

uaktualnianych raportów na temat zobowiàzaƒ 

kredytowych ma∏ych i Êrednich firm. 

s. 12

„Nasze Drogie Banki”

Paczka papierosów kosztuje Êrednio 

o ponad 2 z∏ wi´cej ni˝ Êredni koszt op∏aty 

za rachunek bankowy. Polityka cenowa

banków zach´ca klientów do zwi´kszonego

wykorzystywania zdalnych kana∏ów

dost´pu – wynika z raportu ZBP.
s. 8

Kredyty z automatu

Us∏uga APS jest udost´pniana w trybie 

on-line, umo˝liwiajàc pracownikom banku

rejestracj´ danych z wniosku kredytowego,

ich analiz´ w systemie Biura Informacji

Kredytowej oraz uzyskiwanie rekomendacji

dla decyzji kredytowych.

s. 15

Mikroprocesor „pod strzechà”

Projekt Easy Pay przewiduje emisj´ kart

mikroprocesorowych dla rolników. Zaletà

„elektronicznej portmonetki” b´dzie jej

wielofunkcyjnoÊç – poza aplikacjà

p∏atniczà mo˝e ona stanowiç noÊnik

innych funkcji, m.in. legitymacji

cz∏onkowskiej.

s. 22

Bank dla biednych
Grameen Bank nie wymaga zabezpieczeƒ

materialnych przy ubieganiu si´ o kredyt.

Bank wychodzi z za∏o˝enia, ˝e prawo do

kredytu jest prawem ludzkim i stworzy∏

system kredytowania ubogich osób, 

które niczego nie posiadajà.
s. 24

Ryzyko depozytów
Oprocentowanie depozytów

w BS-ach osiàgn´∏o

wielkoÊç granicznà. Dalszy

spadek stóp procentowych

grozi wycofywaniem lokat z ma∏ych

banków.

s. 28

Wysoki e-Urz´dzie!

Oprócz deklaracji podatkowych, cz´Êç

podatników korzysta ju˝ z mo˝liwoÊci

sk∏adania pism urz´dowych za pomocà

Êrodków komunikacji elektronicznej. s. 40
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Finansowanie
NieruchomoÊci7

– rozmowa z Wojciechem KwaÊniakiem

Generalnym Inspektorem Nadzoru Bankowego

Kłopoty klienta 
sà k∏opotami banku

Kłopoty klienta 
sà k∏opotami banku

Opiniotwórcze,
 kompetentne 
i profesjonalne 

wydawnictwa rynku finansowego
!Opiniotwórcze,

 kompetentne 
i profesjonalne 

wydawnictwa rynku finansowego
!

W prenumeracie
znacznie taniej!!
W prenumeracie
znacznie taniej!!

www.wydawnictwocpb.pl

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk zamówienia i przesłać go faksem na numer: (22) 629 18 72 lub pocztą na adres: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo")

Zamawiam prenumeratę na 2007 r. 

 Tytuł: liczba zamówień na prenumeratę cena za 1 prenumeratę
 dwumiesięcznik Kurier Finansowy (……...........) 45,00 zł
 Miesięcznik Finansowy BANK (……...........) 150,00 zł
 miesięcznik NBS (……...........) 150,00 zł
 kwartalnik Finansowanie Nieruchomości (……...........) 190,00 zł
 OFERTA SPECJALNA !!! 
 (BANK, NBS, FN, KURIER FINASOWY) (……...........) 250,00 zł
       Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT

Dane prenumeratora

Nazwa firmy /nazwisko i imię /.......………….................……………….………………………………….….………....…………………………………………………………………………………………………………............,
adres……………………………………………………………………..……………………………………………………………....…..........………………………………………………………………………………………………….…..........,
NIP………………………………..........................................................................................................……………………………………………………………………………………………….........................................…,                    
tel………………………………………...................................................................................................………………………………………………………………………………………………..........................................…,                    
e-mail:………….........……………………........................................................................................................……………………………………………………………………………………………….................................

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach marketingowych.
Proszę o przydzielenie hasła i loginu uprawniającego do korzystania z elektronicznegoarchiwum i przesłanie go na adres mailowy:

..........................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana:

..........................................................................................................................................................................................................................
                   

Podpis prenumeratora  /pieczątka firmy/ ….…………...................................…………..…       

Szanowni Państwo,
Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę rocznej prenumeraty redakcyjnej. 

Korzystając z niej, zapłacicie znacznie mniej za nasze czasopisma.

 
Miesięcznik Finansowy BANK – 150,00 zł zamiast 180,00 zł

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy – 150,00 zł zamiast 180,00 zł
Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości – 190,00 zł zamiast 240,00 zł

Dwumiesięcznik Kurier Finansowy (NOWOŚĆ!) – 45,00 zł zamiast   54,00 zł

OFERTA SPECJALNA !!!
Zamów prenumeratę roczną wszystkich naszych pism, 

a otrzymasz dodatkowy rabat !!!
(koszt prenumeraty trzech pism oddzielnie – 535 zł, w ofercie specjalnej 250 zł)

Formularz prenumeraty również na stronie internetowej www.wydawnictwocpb.pl
KF 01/2006
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PIENIÑDZE Z INTERNETU
TEMAT NUMERU 
E-bank komórki si´ chwyta 5–7 
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
Aby chroniç przed hackerami  konta klientów, e-banki 
wykorzystujà do tego celu komórki...

Czas dzikich lokat 8–9

KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
Wirtualne banki robià coraz wi´cej, aby zachowaç 
pieniàdze klientów na swoich lokatach

Wylicytuj sobie kredyt 10–11
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
Dzi´ki internetowi mo˝na wynegocjowaç coraz lepsze 
warunki uzyskania po˝yczki na dowolny cel 

Po˝yczki bez banków 12–13
MICHA¸ KISIEL 
Dzia∏anie brytyjskiej platformy finansowej Zopa.co.uk 
jest inspiracjà dla polskiego rynku 

INWESTUJEMY
PORADNIK INWESTORA 

Agresywnie, dochodowo lub na Êlepo 14–16 
ARTUR ZAKRZEWSKI 
JeÊli nie wiesz, w co inwestowaç, aby przez dywersyfikacj´ ryzyka
uchroniç si´ przed pora˝kami, musisz to przeczytaç 

Hossa mo˝e potrwaç 18–20 

ARTUR ZAKRZEWSKI
2007 b´dzie rokiem kontynuacji rekordowych obrotów 
na GPW dzi´ki zagranicznym inwestorom i budownictwu

Nowe produkty finansowe 21
Polisy dla myÊliwych, ubezpieczenie inwestycyjne, gra 
gie∏dowa Expandera 

Przez internet
do bogactwa 

Gdy amerykaƒscy wojskowi two-
rzyli zr´by dzisiejszego interne-
tu, mia∏ byç tylko sposobem do

komunikowania si´ wojsk po ataku atomowym. Pomys∏
spodoba∏ si´ cywilnym naukowcom, którzy wykorzystujàc 
za∏o˝enia tego systemu ∏àcznoÊci, stworzyli sieç wymiany 
danych pomi´dzy uczelniami USA. Tak zaczà∏ si´ wr´cz osza∏a-
miajàcy sukces tego wirtualnego noÊnika informacji. I w∏aÊnie
dlatego w drugim numerze naszego ,,Kuriera Finansowego”
piszemy o sposobach pozyskiwania pieni´dzy z wirtualnych
platform kredytowych. Ilustrujemy ich dzia∏anie na przyk∏adzie
polskich i brytyjskich doÊwiadczeƒ. Nie zapominamy o typo-
wych wirtualnych bankach. A tak˝e tych typowych, które pod-
j´∏y walk´ o zatrzymanie pieni´dzy na lokatach, bo te masowo
uciekajà do funduszy inwestycyjnych. Pami´tajàc o problemach
ZUS-u, zach´camy do przeczytania artyku∏u o indywidualnych
kontach emerytalnych, które przebojem wdar∏y si´ na nasz 
rynek. Piszemy tak˝e o transferze pieni´dzy z zagranicy. W tym
o brytyjskich bankach, które wreszcie dostrzeg∏y tysiàce naszych
rodaków pracujàcych na Wyspach i z myÊlà o nich skonstruowa-
∏y specjalne oferty. Zgodnie z obietnicà danà w pierwszym 
numerze dwumiesi´cznika przedstawiamy agresywny i pasywny
portfel inwestycyjny, skonstruowany specjalnie dla naszego pi-
sma przez analityka. Zach´camy goràco do przeczytania naszej
sondy o inwestowaniu z poradami adwokata, praktyka w zarzà-
dzaniu aktywami banku oraz... Romana M∏odkowskiego, nie-
kwestionowanà gwiazd´ TVN. Poniewa˝ wszyscy czujemy po-
trzeb´ bezpiecznego inwestowania, piszemy o kupowaniu dzie∏
sztuki i diamentów. Dla poszukujàcych mocniejszych wra˝eƒ
przygotowaliÊmy poradnikowy tekst o zak∏adach bukmacher-
skich. Dla zm´czonych dziurawymi drogami, niskim standar-
dem us∏ug PKP i drogimi biletami Eurolotu przygotowaliÊmy
artyku∏ o us∏ugach aerotaxi. Choç nie sà tanie – to w wielu sytu-
acjach wynaj´cie powietrznych taksówek jest nadziejà na urato-
wanie kontraktu lub dotarcie do mniej znanych miejsc pod 
inwestycje. A ju˝ po ziemi dojedziemy tam, korzystujàc z coraz
taƒszych i precyzyjniejszych samochodowych systemów nawiga-
cji GPS, o których równie˝ piszemy w naszym piÊmie. 

Mamy nadziej´, ˝e poruszane przez nas tematy b´dà dla
Paƒstwa interesujàce. 

Serdecznie zapraszam do lektury
Stanis∏aw Brzeg-Wieluƒski
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Dwa w jednym 22–23

DOROTA SKROBISZ 
Banki walczà z funduszami inwestycyjnymi o zatrzymanie pieni´dzy 
swoich klientów na lokatach, rynek tylko zyskuje na tej rywalizacji  

A to ci dopiero sztuka! 24–25
ANNA PIECHACZEK 
Kupno obrazu znanego malarza to nie tylko dobra lokata 
oszcz´dnoÊci, ale tak˝e ochrona kapita∏u przed inflacjà 

Energia kamieni magnesem dla inwestycji 26–27 
JAN MAZUREK 
Diamenty sà wieczne – wiedzia∏a o tym aktorka Merylin Monroe, 
a dziÊ wie o tym Al-Kaida, handlujàc nimi w Afryce 

Smak hazardu cz. 1 28–29 
JAN MAZUREK
Ci, którzy lubià ryzyko hazardu, dobrze wiedzà, czym sà 
zak∏ady bukmacherskie, warto o nich przeczytaç

Walka o portfel imigranta 30–31 
MICHA¸ KISIEL 
Nasi rodacy pracujàcy w Anglii majà coraz wi´cej mo˝liwoÊci 
bezpiecznego  wysy∏ania pieni´dzy do Polski

Lokowanie jak loteria 32
W co inwestowaç? Odpowiadajà: Ma∏gorzata Smagorowicz z banku 
Pekao SA, adwokat Antoni Kania i dziennikarz TVN Roman M∏odkowski

˚YJEMY BEZPIECZNIE 
Oszcz´dzaj, by ˝yç godnie na emeryturze 34–36 
DOROTA SKROBISZ 
IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, powoli staje si´ hitem 
polskiego rynku funduszy emerytalnych

Kompleksowa ochrona 38–40
AGATA G¸ODEK 
Assistance to us∏uga, którà wielu uwa˝a za zb´dny luksus a˝ do czasu, 
gdy za holowanie zepsutego auta przez setki kilometrów trzeba zap∏aciç 

Kredytobiorcy bez obaw 42–43
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI 
Klienci  na wyrost bojà si´ Biura Informacji Kredytowej. Tymczasem 
a˝ 90 proc. rejestrowanych przez BIK klientów banków sp∏aca kredyty na czas 

WYDAJEMY 
Jak po sznurku 44–46
ARKADIUSZ KRÓL
Samochodowe odbiorniki GPS sà coraz taƒsze, a oparte na polskich
programach cyfrowe mapy doprowadzà Ci´, dokàd zechcesz 

Aerotaxi 47–49
JAROS¸AW DOBRZY¡SKI 
Czas to pieniàdz, dlatego uwolnij si´ od polskich dziurawych dróg, 
skorzystaj z us∏ug powietrznych taksówek  

Na topie 50–51 
Polecamy 52

PIENIÑDZE RZÑDZÑ ÂWIATEM 
Jak straciç szeÊç miliardów $ w dziesi´ç dni? 53–54 

ROBERT NOGACKI 
Bankructwo funduszu hedgingowego Amaranth Advisors to wyjàtkowy
przypadek na globalnym rynku finansowym

W ÂWIETLE JUPITERÓW
Nie istnieje naturalny przywódca 55–56
Z Romualdem K´pà, prezesem Pramerica ˚ycie Towarzystwo 
Ubezpieczeƒ i Reasekuracji SA rozmawia Maciej Szwajca
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