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W
spółpraca ze szkołami 
w  zakresie edukacji 
przyszłych uczestni-
ków rynku finanso-

wego to jeden z  priorytetów działal-
ności społecznej ESBANKU Banku 
Spółdzielczego. Tematyka oraz sposób 
prowadzenia zajęć dostosowane są do 
wieku uczniów i uzupełniają szkolne 
programy nauczania.

– Edukację finansową młodzieży 
należy rozpoczynać możliwie najwcze-
śniej. Wyzwania współczesności w  po-
staci powszechnego dostępu do usług 
finansowych, w  połączeniu z  postępem 
technicznym, stawiają przed sektorem 
bankowym szczególne wyzwanie. W po-
czuciu społecznej odpowiedzialności, 
chcemy mieć realny wpływ na praktycz-
ną wiedzę młodych ludzi w dziedzinie 
finansów. Zależy nam bowiem, by przy-
szli dorośli, którzy będą korzystać usług 
bankowych, robili to świadomie i w spo-
sób bezpieczny – tak zaangażowanie 
ESBANKU Banku Spółdzielczego 
w  edukację ekonomiczną najmłod-
szych tłumaczy Marek Rząsowski, 
doradca prezesa ds. strategii i rozwoju. 

Pierwszym etapem edukacji ban-
kowej są lekcje w ramach działalno-
ści Szkolnej Kasy Oszczędności. Za-
jęcia mają na celu przede wszystkim 
zachętę do oszczędzania, są okazją 
do poznania historii pieniądza, na-
uki sprawdzania zabezpieczeń bank-
notów, dla wielu uczniów stanowią 
także pierwszy kontakt z  bankiem 
jako instytucją.  

W minionym półroczu pracowni-
cy ESBANKU Banku Spółdzielczego, 

realizując w ten sposób ideę wolonta-
riatu pracowniczego, przekazali garść 
cennych informacji uczniom klas na-
uczania początkowego z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz czwar-
toklasistom z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Radomsku. Atrakcją 
lekcji była praktyczna nauka korzysta-
nia z  testera banknotów oraz banko-
wej liczarki.

Z  wyjątkowej oferty edukacyjnej 
skorzystali również uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum nr 3 w Radom-
sku. Piotr Mielczarek, wolontariusz 
programu BAKCYL – Bankowcy dla 
Edukacji Finansowej Młodzieży, prze-
prowadził tam w dwóch klasach dru-
gich cykl 4  lekcji: „Twoje pieniądze”, 
„Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowa-
nie” i „Finanse na całe życie”.

Skierowany do stojących u progu 
dorosłości gimnazjalistów projekt 
Warszawskiego Instytutu Bankowo-
ści oraz Związku Banków Polskich 

ma na uwadze wsparcie młodzieży 
w  świadomym zarządzaniu swoimi 
finansami, a  tym samym stanowi 
wkład sektora bankowego w rozwój 
społeczeństwa. W  okresie trwania 
edycji 2015, tj. od 1 grudnia 2014 
do 31 grudnia 2015 r. łącznie zreali-
zowano 515 lekcji dla ponad 12 000 
uczestników na terenie województw: 
mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego 
i  małopolskiego. Inicjatywa obję-
ta została honorowym patronatem 
Biura Informacji Kredytowej, Kra-
jowej Izby Rozliczeniowej, Narodo-
wego Banku Polskiego oraz kurato-
rów oświaty. ESBANK Bank Spół-
dzielczy jest Partnerem BAKCYLA 
od 2014 r.  

Lekcje z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym
O banku, pieniądzach, oszczędzaniu, pożyczaniu i inwestowaniu – na poważnie i na wesoło, 
w formie miniwykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. W lekcjach bankowych prowadzonych 
przez pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego w bieżącym roku szkolnym wzięło udział 
w sumie blisko 150 uczniów. 
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Atrakcyjne nagrody czekają!
29 lutego 2016 r. rozpoczęła się kolejna, XIII już edycja Loterii AUTOLOKATA organizowana przez Bank 
Spółdzielczy w Limanowej.

D o wygrania jest wiele atrak-
cyjnych nagród, takich jak 
notebooki, tablety, myjki do 

okien Karcher, odtwarzacze MP4, 
kuchenki mikrofalowe, tostery, 
miksery i inne. Nagrodą główną jest 
samochód osobowy Opel Meriva 

w  niezwykle oryginalnym, niebie-
skim kolorze. 

Warunkiem uczestnictwa jest za-
łożenie w  okresie promocyjnym, tj. 
29 lutego 2016 r. do 31 maja 2016 r. 
lokaty o  nazwie AUTOLOKATA 
i utrzymanie jej do 30 listopada 2016 r. 

Minimalna kwota wpłaty to 1000 zł, 
a  każda wielokrotność tej kwoty jest 
kolejnym losem w loterii, podwyższa-
jącym szanse na wylosowanie nagrody.  

Szczegóły loterii dostępne są  
na stronie internetowej  

www.bs.limanowa.pl/autolokata 
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9 szkole� dla ponad 350 pracowników naukowych

udzia� w 113 uczelnianych konferencjach i sympozjach

157 Stref NZB dla oko�o 24 tys. uczestników

122 uczelnie

672 wyk�adów dla ponad 31 tys. studentów

�eden z najwi�kszych programów edukacyjnych w Polsce, którego misj� jest podnoszenie wiedzy o rynku �nansowym,
przedsi��iorczo�ci oraz zarz�dzaniu �iznesem poprzez rozwój wspó�pracy sektora �nansowego i �iznesu ze szko�ami wy�szymi�

Partnerzy programu edukacyjnego Nowoczesne Zarz�dzanie Biznesem�



CrmNet - 
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY 

ZARZĄDZANIE RELACJAMI 
Z KLIENTEM

CrmNet - moduł analityczny

ź analizy dla Zarządu;

ź analiza produktów bankowych;

ź informacja o najlepszych klientach,

ź analiza klientów w rozbiciu na oddziały;

ź przeprowadzanie kampanii reklamowych;

ź grupowanie klientów na podstawie różnych kryteriów 

(segmentacja).

CrmNet - moduł operacyjny

ź stanowi spójne źródło danych o produktach klientów;

ź pozwala na przydział indywidualnych opiekunów klienta;

ź przeznaczony jest dla osób bezpośrednio obsługujących 

klientów;

ź wspomaga prowadzenie kampanii marketingowych, 

sprawdza ich skuteczność;

ź umożliwia rejestrację i analizę zdarzeń z klientami (zadania, 

korespondencja, kalendarze, itp.).

System CrmNet na podstawie analizy informacji zgromadzonych w systemie transakcyjnym EuroBankNet pozwala na:

ź trafny dobór proponowanych produktów bankowych do rzeczywistych potrzeb klienta,

ź wspieranie procesów biznesowych poprzez swobodną segmentację,

ź realizowanie działań marketingowych,

ź ocenę skuteczności przeprowadzonej kampanii reklamowej,

ź ocenę zyskowność klienta, grupy klientów lub produktu. 

ELEMENTY SYSTEMU CrmNet

ź Rejestr kontaktów z klientem

ź Segmentacja klienta według wybranych kryteriów

ź Ukierunkowanie oferty na indywidualne potrzeby klienta

ź Generowanie korespondencji seryjnej według zadanych 

kryteriów

ź Kalendarz zadań - przekazywanie zadań między 

pracownikami

ź Przeprowadzenie kampanii reklamowych dla wybranych 

grup klientów

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU CrmNet


