BS za swoją działalność w 2012r. otrzymał m.in.:
Statuetkę za systematyczne wzbogacanie
i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP oraz Godło
Promocyjne wraz z 7 Złotymi Gwiazdami w XIII edycji Konkursu
Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
specjalne wyróżnienie Godło Bank Spółdzielczy Roku 2012
 Przedłużenie licencji do używania wizerunku Orła Agrobiznesu
Diamentową

Bank we własnym zakresie, od roku 1994 wydaje Informator,
w którym przekazuje aktualne informacje na temat działalności BS.
Bank Spółdzielczy w Brańsku za rok 2012 wypracował:
dochody ogółem
28 712 tys. zł
koszty ogółem
23 564 tys. zł
zysk brutto
5 148 tys. zł
zysk netto do podziału przez
Zebranie Przedstawicieli
3 961 tys. zł

E.P.

Zebrania w grupach członkowskich
W dniach od 12 do 27 lutego 2013r. na terenie działania
Banku Spółdzielczego w Brańsku odbyły się zebrania
sprawozdawcze za 2012 rok. Obsługiwane były przez Zarząd,
dyrektorów Oddziałów oraz pracowników BS.
Organizowane corocznie zebrania w grupach członkowskich
mają na celu złożenie sprawozdania z działalności Banku w minionym
roku. Są też okazją do zaprezentowania aktualnej oferty produktowej
i świadczonych usług bankowych wszystkim członkom i klientom.
Frekwencja na zebraniach była niska. Na ogólną ilość 4 387
Członków Banku w zebraniach uczestniczyło 382 tj. 8,7%.

Dyskusja na zebraniach dotyczyła: oprocentowania
depozytów i rachunków bieżących, wysokości dywidendy za 2012
rok, warunków udzielania kredytów, funkcjonowania kart
bankomatowych, gwarancji środków przez BFG, bankowości
internetowej, dofinansowania lokalnych działalności, działalności
statutowej Banku oraz ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd
Banku.
Członkowie wysoko ocenili pracę BS, osiągnięte wyniki
i pozycję ekonomiczną. Dziękowali za miłą i sprawną obsługę oraz
pracę na rzecz lokalnej społeczności.
P.S.

BS w gronie Laureatów Godła Bank Spółdzielczy Roku 2012
Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy
w Brańsku został Laureatem Godła Bank Spółdzielczy Roku 2012
i otrzymał w Konkursie złoty certyfikat.
Konkurs skierowany jest do Banków Spółdzielczych prężnie
działających na terenie naszego kraju. Spośród wszystkich
uczestników Konkursu wyłoniono instytucje, które charakteryzuje
m.in. szeroki wachlarz przejrzystych produktów i usług finansowych,
uczciwość względem klientów indywidualnych i instytucjonalnych
oraz wysoce wykwalifikowany personel.
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Centralne
Biuro Certyfikacji Krajowej jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości
świadczonych usług i oferowanych produktów, wykwalifikowanego
personelu, kadry zarządzającej oraz zaufania jakim obdarzają bank
klienci.
Bank Spółdzielczy w Brańsku to Bank nastawiony na rozwój,
dla którego priorytetem jest nieustanne poszukiwanie optymalnych
rozwiązań dla Klienta. To instytucja wspierająca lokalną
przedsiębiorczość.
Laureatów konkursu Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
(CBCK) ogłosiło podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursów
Branżowych, 25 lutego br., w warszawskim Hotelu Marriott. Nagrody
wręczono instytucjom i przedsiębiorstwom, które znacząco
wyróżniły się na tle konkurencji w ubiegłym roku.
Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem oferowania przez
firmę produktów i usług najwyższej jakości. To wyróżnienie, które
jest wyrazem uznania środowiska branżowego oraz podpowiedzią
dla klientów komu warto zaufać - powiedział Marcin Andrzejewski,
Dyrektor Programowy CBCK.

L a u r e a c i w s z y s t k i c h ko n k u r s ó w b r a n ż o w y c h ,
organizowanych przez CBCK są wyłaniani przez Kapitułę w procesie
analizy pozycji rynkowej firmy, jej wkładu w rozwój branży oraz oceny
poziomu satysfakcji konsumenckiej. Do kluczowych czynników
weryfikujących zgłoszone firmy należą rekomendacje klientów
i partnerów biznesowych, wyniki badań marketingowych i wnioski
z raportów, przygotowywanych przez inspektorów wojewódzkich
CBCK.
W zależności od kategorii wręczono trzy rodzaje certyfikatów:
złoty - trzykrotnym laureatom w swojej branży, srebrny - placówkom
nagradzanym drugi rok z rzędu oraz miedziany firmom, które znalazły
się w gronie laureatów po raz pierwszy.
Bank Spółdzielczy Roku 2012 to przede wszystkim Bank
bezpieczny, godny zaufania i polecenia.
U.O.
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