Oddział Lotos zaprasza!

Nasi pracownicy czekają na Państwa codziennie w godzinach 6.15-15.30

Pracownicy Grupy Lotos zawsze mogą liczyć na preferencyjne
warunki w naszej Kasie. Specjalnie z myślą o nich
przygotowaliśmy kredyt dedykowany osobom zatrudnionym w
ramach Grupy.
- O specjalnych warunkach dla pracowników Grupy Lotos zawsze
będziemy pamiętać. To korzenie naszej firmy. Nie tylko utożsamiamy się
z tym miejscem, ale i mamy do niego wyjątkowy sentyment- stwierdza
prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Rafineria”, Jan
Lechmyc. – To dla nas historia, ale i teraźniejszość. Miejsce, które dało
początek naszej Kasie i do dziś jest jednym z największych oddziałów w
ramach naszych struktur. To cenna więź- podkreśla prezes.

Wspólna historia i wspólne dziś
Pracownicy Grupy Lotos to osoby, którym SKOK „Rafineria”, jako instytucja
finansowa w pełni ufa i współpracuje na zasadach partnerstwa. To buduje
wzajemne relacje, które osadzone zostały na solidnym fundamencie. Oferta, która
jest szyta na miarę oczekiwań konkretnej grupy zawodowej może okazać się
prawdziwą pomocą w momencie wyboru atrakcyjnego produktu finansowego.

Na czym polega oferta skierowana do pracowników Grupy Lotos?
Przede wszystkim musi być taniej Dlatego Kasa proponuje obniżone
oprocentowanie, a prowizję tnie nawet o połowę. Atutem jest możliwość
załatwienia wszystkich formalności na terenie Grupy Lotos, gdzie znajduje
się oddział SKOK „Rafineria”. Możliwość zaciągnięcia kredytu do 80 000
złotych na oświadczenie o zarobkach jest kolejną korzyścią z podjęcia
współpracy z gdańską Kasą.

Konsolidacja bez prowizji
Kolejny aspekt to propozycja konsolidacji zobowiązań. Temat bardzo
interesujący i szczególnie popularny wśród klientów. Dlaczego? Mówiąc
kolokwialnie na przestrzeni ostatnich lat kredyty po prostu staniały.
Liczna konkurencja i łatwa dostępność produktów finansowych,
sprawiły że zaciągniecie zobowiązania jest znacznie tańsze, niż było to
kiedyś. Niestety, szczególnie w sytuacji kredytów długoterminowych,
wiele osób płaci do dziś horrendalne odsetki. Często klienci przeliczają
stare kredyty na warunki oferowane obecnie i chwytają się za głowę.
To prawda, zazwyczaj nadpłacamy bardzo dużo. Pomagamy to zmienić.
Dokładnie po to został stworzony kredyt konsolidacyjny, by problem ten

rozwiązać. Kredyt konsolidacyjny polega na spłacie starych zobowiązań
(mogą to być niewielkie pożyczki, zakup sprzętu na raty, czy duże kredyty)
i otrzymaniu nowych warunków swojego zobowiązania. Jednym słowem
pracownicy Kasy zajmą się zamknięciem wcześniejszych zadłużeń,
czas spłaty może zostać jeszcze dodatkowo wydłużony. To wszystko
sprawi, że nasza miesięczna rata będzie jedna i niższa. Zaoszczędzimy
czas dokonując przelewów, a w naszym portfelu zostaną dodatkowe
pieniądze. Dla pracowników Grupy Lotos konsolidacja zobowiązań z
innych instytucji jest teraz przeprowadzana bez prowizji.

Dlaczego warto?
Jakie atuty współpracy ze SKOK „Rafineria” widzą Członkowie oddziału
Lotos? Głównie podkreśla się ułatwiony dostęp do usług oferowanych
przez Kasę oraz wygodę wynikająca z możliwości korzystania z placówki
na miejscu, na terenie Grupy Lotos. Sprofilowana oferta specjalna stanowi
dodatkowy atut. Szczegóły można poznać bezpośrednio w oddziale.
Zaproszenie kierowane jest nie tylko do osób, które już są Członkami
SKOK „Rafineria”, ale także do pracowników Grupy, którzy współpracę z
oddziałem dopiero chcą rozpoczać.
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Sfinansujemy zakup Twojej nieruchomości
Nawet pół miliona złotych kredytu mieszkaniowego
można uzyskać w naszej Kasie. Kto może zaciągnąć
takie zobowiązanie i na jaki okres? Oto najważniejsze
informacje.
O własnym domu, czy mieszkaniu marzy prawie każdy. Ten
kto już je posiada wciąż planuje zmiany, remonty i poprawę
standardu swojego życia. Często te plany weryfikuje życie,
a brak gotówki definitywnie je przekreśla, bądź przesuwa na
bliżej nieokreśloną przyszłość. Dlaczego? Często zrażają nas
proponowane warunki kredytów hipotecznych, obostrzenia
nakładane na tę formę finansowania i ogólny brak dostępności.
Co radzą fachowcy? Czy warto decydować się na kredyt
mieszkaniowy?
- Nie dziwi mnie, że kredyt na zakup domu czy mieszkania
budzi wiele emocji. To długoterminowe zobowiązanie. Często
decydujemy się na nie w momencie, kiedy zauważamy
ile pieniędzy wydajemy na wynajem, bądź współudział w
utrzymaniu nieruchomości z rodziną. Dociera do nas, że za te
same pieniądze możemy mieć coś swojego. Wtedy stajemy
przed dylematem wyborów. Zastanawiamy się ile faktycznie
jesteśmy w stanie miesięcznie przeznaczyć na obsługę kredytu
i szukamy atrakcyjnej dla siebie oferty- zaznacza kierownik
oddziału Lotos, Łukasz Molenda.

Warunki dla każdego
Wiele banków i instytucji finansowych stawia twarde
warunki. Aby uzyskać kredyt mieszkaniowy trzeba przede
wszystkim wykazać się zdolnością kredytową. Zwykle Kredyt może być również przeznaczony na inne cele mieszkaniowe
honoruje się tylko dochody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę.

SKOK „Rafineria” wyróżnia elastyczne podejście do sprawy
zarobków. Uznawane są nie tylko dochody uzyskiwane z
etatów, ale również inne formy zarabiania, m.in. popularne
kontrakty menadżerskie, umowy cywilno-prawne, czy
dochody uzyskiwane z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
emerytury lub renty. - Istnieje również możliwość, by łączyć
uzyskiwane dochody i ty m samym otrzymać wyższą kwotę
kredytu. Ten może wynosić nawet pięćset tysięcy i być
rozłożony na okres nawet trzystu miesięcy. Jest jeszcze
jeden atut decyzji o kredycie mieszkaniowym w naszym
SKOK-u. Dla osób, które posiadają już o nas konto osobiste
lub wykupią dodatkową ilość udziałów członkowskich,
przygotowaliśmy możliwość indywidualnego negocjowania
oprocentowania tego kredytu- zaznacza ekspert. To co jest
ogromnym atutem, to wakacje kredytowe, które oferują
nieliczne instytucje.

Remont, budowa? Sfinansujemy
Zazwyczaj kredyty mieszkaniowe kojarzymy z zakupem
nieruchomości. Walor produktu SKOK „Rafineria”
to możliwość kredytowania działek budowlanych,
przebudowy, wykupu udziałów w lokalu spółdzielczym,
czy remontu nieruchomości. Kredyty są dostępne od już od
30 000, a nawet do 500 000 zł. Maksymalny okres spłaty
zobowiązania to 300 miesięcy. Jaka jest rada dla osób,
które są zainteresowane takim rozwiązaniem? Najlepiej
sprawdzić osobiście i w tym celu odwiedzić placówkę SKOK
„Rafineria”. Na miejscu doradcy podpowiedzą najlepsze
rozwiązanie dostosowane do indywidulanych możliwości.



www.skok-rafineria.pl

0 801 50 80 85

Twoja kasa

3

SKOK „Rafineria” od 22 lat razem z Grupą Lotos.
Dziękujemy za zaufanie
Na pytania odpowiada Jan Lechmyc, Prezes
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
„Rafineria”
Panie Prezesie, to już dwadzieścia dwa lata działalności
Kasy w ramach Grupy Lotos, są wśród członków osoby,
które były związane z Kasą od samego początku?
- Oczywiście, że są takie osoby. Co więcej są to osoby,
które są dumne, że jako jedne z pierwszych tworzyły naszą
Kasę. Od samego początku byliśmy związani z gdańską
rafinerią, bo tak wtedy się nazywała i stąd, nazwa naszej
Kasy. Tu powstał pierwszy oddział naszej firmy i tu zostało
nasze serce. Do dziś oddział znajdujący się na terenie Grupy
Lotos jest dla nas bardzo ważnym elementem całej Kasy, to
społeczność ludzi bardzo mocno związanych z naszą Kasą
i pokładających w niej zaufanie i wiarę w rzetelność oraz
dbałość o każdy detal. A wracając do pierwszych Członków
Kasy, oczywiście jest to dość spora grupa osób, można ich
spokojnie nazwać prekursorami spółdzielczości w ramach
Grupy Lotos.
Taka więź jest chyba w dzisiejszych czasach bezcenna?
- To prawda. Wydaje mi się, że dziś klienci nie przywiązują
się do swoich oddziałów, placówek. Duże instytucje
charakteryzują się anonimowością i brakiem przywiązania
do klienta. My mamy to szczęście, że pracujemy z osobami,
które bardzo dobrze znają naszą Kasę. Wiedzą, że zawsze
mogą liczyć na najlepsze warunki. Dlatego zazwyczaj nie
szukają nowych partnerów, bo my zapewniamy im optymalna
ofertę. Tanią i charakteryzującą się dostosowaniem do
współczesnych realiów. Do SKOK-u przychodzi się, jak do
siebie. Wiedzą o tym wszyscy, którzy korzystali już z naszych
usług. My znamy naszych Członków, a oni bardzo dobrze
znają swoich doradców finansowych. W takiej społeczności
jak Lotos te więzi są oczywiście jeszcze mocniejsze.
A teraz jeszcze specjalna oferta kierowana właśnie do tej
grupy osób. To bardzo miły gest.
- Muszę zaznaczyć, że nie jest to pierwsza tego typu akcja.
Oczywiście dbałość o tą szczególną społeczność oraz ciągłe
nawiązywanie do wspólnych korzeni i miejsca w którym
powstaliśmy to jedno. Ale drugie to ciągłe dbanie o realną
ofertę, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników
Grupy Lotos i zapewnienie najlepszych warunków. Myślę, że
to co proponujemy w tym momencie ciężko będzie przebić.
Oferta jest naprawdę bardzo dobra, chociażby przywołując
tu zmniejszoną nawet o połowę prowizję, czy obniżone
oprocentowanie oraz bezprowizyjne łącznie zobowiązań w
ramach kredytu konsolidacyjnego. To mówi samo za siebie.
Wielu pracowników Grupy, a zarazem Członków Kasy,
podkreśla atuty lokalizacji placówki w budynku, gdzie
znajduje się COMED.

Jan Lechmyc jest Prezesem SKOK „RAFINERIA”

- Myślę, że jest to faktycznie jeden z większych atutów. Dzięki
temu osoby, które korzystają z usług finansowych w naszej
Kasie nie muszą marnować czasu na jeżdżenie po mieście
i załatwianie formalności. Nasz oddział znajduje się przy
wjeździe na teren Lotosu, przy ulicy Elbląskiej 135. Warto
dodać, że Kasa nie zajmuje się tylko obsługą kredytową.
Bardzo duża grupa osób ma u nas założone konto, z którego
korzysta na miejscu lub za pośrednictwem Internetu.
Możliwość dopytania o szczegóły, sprawdzenie stanu
konta, zapytanie o możliwości kredytowe to niby detale, ale
jeżeli możemy to wszystko wykonać na miejscu, chociażby
wychodząc z pracy, na pewno jest to przyjemniejsze i
łatwiejsze do zrealizowania.
A jeżeli chodzi o ideę spółdzielczości. Czy Członkowie
Kasy również są z nią związani?
- Oczywiście. Myślę, że to elementy, które nierozerwalnie ze

sobą się łączą. Przede wszystkim jest to jednak duma z tego,
że jest to instytucja, która powstała właśnie tu, która została
stworzona przez konkretne osoby z myślą o konkretnej grupie
ludzi. To jeszcze stara dobra tradycja przyzakładowych kas,
które nie służyły po to by zarabiać, a po to by pomagać
pracownikom danej firmy. By ułatwiać życie. Myślę, że taki
system był całą kwintesencją idei spółdzielczości. Czasy się
zmieniły i to bardzo. My na rynku pozostaliśmy i dalej robimy
swoje. Bardzo się cieszymy, jeżeli ktoś to docenia. Dla nas
to największe wyróżnienie, bo przyznane przez najbardziej
wymagające jury.
Pozostaje życzyć zatem kolejnych udanych lat i tylu
wiernych Członów Kasy, co do tej pory.
- Bardzo dziękuje i cieszę się, że mogę współtworzyć naszą
Kasę. To ciężka praca, ale i wielki zaszczyt.
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Już dzisiaj zapraszamy do naszego oddziału
Razem tworzymy naszą Kasę. Dlaczego warto wybrać
SKOK?
Bo to zaufana instytucja, która za najwyższy cel stawia
sobie dobro swoich Członków. To oni są współwłaścicielami
swoich kas. To dobra tradycja, którą kontynuujemy w Polsce
od wielu lat. Każdy Członek kasy, jest jej udziałowcem, czyli
współwłaścicielem. SKOK to instytucja spółdzielcza, tworzona
przez ludzi i dla ludzi. Każda osoba w Kasie posiada udziały,
które wykupuje w momencie rozpoczęcia współpracy z
Kasą. Żeby dołączyć do Kasy wystarczy wypełnić deklaracje
członkowską, i dokonać kilku formalności, między innymi
wykupić choć jeden udział, zwracany w przypadku odejścia z
Kasy. Cała procedura zajmuje kilkanaście minut.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają
w Polsce od 1992 roku. Dziś zrzeszają w naszym kraju
ponad dwa miliony osób, a sieć placówek SKOK to łącznie
ponad półtora tysiąca oddziałów. SKOK to polski kapitał
i troska o wszystkich Członków kas. To rzetelny partner,
któremu możesz powierzyć swoje finanse. Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to jedne z nielicznych
instytucji finansowych w naszym kraju, które posiadają
polski rodowód. Kasy płacą tu podatki i zatrudniają
pracowników.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe są
instytucjami samopomocy finansowej. Ich celem nie jest
maksymalny zysk z prowadzonej działalności, a możliwość
Już dziś zostań Członkiem SKOK, zapraszamy do naszego oddziału
wspierania swoich Członków.

Wybór SKOK-u, to gwarancja, że trafiasz pod opiekę
osób, którym zależy na Twoim losie. Spółdzielcze Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowe są nadzorowane przez Komisję
Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), a od 2013 roku
oszczędności w Kasach objęte zostały gwarancjami Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego. Polska nie jest jedynym krajem,
w którym działają kasy. Ich odpowiedniki, zwane uniami
kredytowymi funkcjonują w stu jeden krajach, skupiając ponad
200 milionów członków!

Zapraszamy do oddziału Lotos.
Gdańsk Lotos
ul. Elbląska 135
Tel. 58 308 77 73
Email: lotos@skok-rafineria.pl
Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 6:15- 15:30

