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Nagrodami jesień się zaczyna
Od wielu lat nasz Bank Spółdzielczy w Suszu jest znany z bardzo dobrych
produktów oszczędnościowych, korzystnych dla klientów. Kolejnym tego
potwierdzeniem jest akcja „Nagrodami jesień się zaczyna”.
Nowa promocja lokat, w której bierze udział nasz Bank, nagradza oszczędnych
podwójnie. Po pierwsze, oprocentowanie lokat bankowych w Bankach Spółdzielczych,
które biorą udział w akcji „Nagrodami jesień się zaczyna” jest konkurencyjne wobec
propozycji przedstawianych klientom przez banki komercyjne. Klienci Banku
Spółdzielczego w Suszu mogą skorzystać z lokaty trzymiesięcznej, która jest
oprocentowana w wysokości 1,20 procent oraz lokaty sześciomiesięcznej, która
przyniesie klientom zysk w wysokości 1,40 procent.
To jednak nie wszystko. Poza zyskiem z lokaty, klienci mają jeszcze szansę wygrać
cenne nagrody. I to jakie! Największy szczęściarz może odjechać Seatem Leonem,
jednym z najnowocześniejszych samochodów w swojej klasie. Dodatkowo, osoby, które
w okresie do 22 grudnia br. założą lokatę w naszym Banku Spółdzielczym, mają szansę
wzbogacić się o urządzenia kuchenne, automatyczne odkurzacze, radioodtwarzacze oraz
urządzenia do masażu renomowanych firm.
Na co przede wszystkim Polacy przeznaczają swoje oszczędności? Z badań
przeprowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut
Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że najpopularniejszym celem, na który
odkładamy pieniądze jest remont domu lub mieszkania. Ponad 20% Polaków oszczędza,
aby pokryć bieżące wydatki konsumpcyjne, co oznacza, że jest to aż o 40% mniej niż
jeszcze dziesięć lat temu.
Lokaty Banków Spółdzielczych biorących udział w akcji „Nagrodami jesień się
zaczyna” są krótkie – zaledwie trzy- i sześciomiesięczne. To ważne, bo zwiększa
płynność naszych pieniędzy. Nie blokujemy ich na zbyt długo, a dzięki temu możemy
błyskawicznie reagować na nowe oferty. Oczywiście lokaty można przedłużyć.
Warto też dodać, że pieniądze ulokowane w Bankach Spółdzielczych są
inwestowane w Polsce, co oznacza, że „pracują” na rzecz rozwoju naszego kraju, a nie
– jak często bywa w bankach komercyjnych – na rzecz innych państw i społeczeństw.
Szanse na wygraną zwiększają się wraz z wielkością naszej lokaty. Każde
ulokowane w Banku 500 zł na lokacie trzymiesięcznej to jeden los na loterii. Lokata
sześciomiesięczna ma dwa razy większy potencjał.
Podsumowując:
W ramach akcji „Nagrodami jesień się zaczyna” załóż lokatę w naszym Banku
Spółdzielczym. Zyskaj podwójnie – zarób na lokacie trzymiesięcznej 1,20 procent, a na
lokacie sześciomiesięcznej 1,40 procent. Wygraj Seata Leona, urządzenia kuchenne,
automatyczne odkurzacze, radiootwarzacze lub urządzenia do masażu.
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