
Z życia naszego Brand Hero VW Beetle

Newsletter

 Czerwiec dla wielu osób to już sezon wakacyjny. Jednak dla Eki-
py Volkswagen Bank był to miesiąc pełnego zaangażowania i owocnej 
współpracy. Uczestniczyliśmy bowiem w jednym z największych zlotów 
klasycznych aut marki VW – Garbojama. Przez cztery dni byliśmy obecni 
na wydarzeniu i mieliśmy okazję do rozmowy z osobami pełnymi pasji do 
zabytkowych pojazdów. Prezentowaliśmy również specjalnie przygoto-
waną ofertę produktów VWB. Największym zainteresowaniem cieszyła 
się oferta konta osobistego z kartą Visa. Jak możemy się domyślić, nowe 
wizerunki kart z ikonami klasycznej motoryzacji przyciągnęły uwagę 
większości Uczestników Garbojamy! Podczas wydarzenia mieliśmy tak-
że okazję zobaczyć niezwykłe samochody, a było co oglądać – w trakcie 
20 już edycji Garbojamy pojawiło się wiele klasycznych aut a zarejestro-
wało się ponad 1000 Uczestników z całego świata! Pełna relacja na stro-
nie numer 4!

Obecność Departamentu Rozwoju Biznesu  
i Obsługi Klienta na jednym z największych zlotów 
klasycznych Volkswagenów – Garbojama 2021

PRODUKTY BANKOWE
www.vwfs.pl/pracownicy

OFERTA PRACOWNICZA

str. 1

 z wielką radością przekazujemy na Państwa ręce kolejny 
już numer naszego Newslettera dotyczącego Oferty Pracowni-
czej VW Bank / VWFS. Bardzo cieszy nas rosnące zainteresowanie 
naszym biuletynem oraz ilość korespondencji i telefonów od Pań-
stwa z pomysłami na kolejne wydania. W tym numerze podzieli-
my się z Państwem naszą relacją z czerwcowego zlotu klasycznej 
motoryzacji Garbojama 2021, którego Volkswagen Bank był Zło-
tym Sponsorem. Opowiemy też o innych wydarzeniach w naszym 
koncernie oraz ponownie przybliżymy nasze produkty bankowe 
z Oferty Pracowniczej VW Bank / VWFS, w tym aktualne promo-
cje. Powoli wracamy także do naszych wyjazdów służbowych, 
więc mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli odwiedzić 
Państwa lokalizację. Jak zawsze zachęcamy również do kontaktu  
mailowego i telefonicznego – na ostatniej stronie znajdziecie Pań-
stwo dane kontaktowe do naszej Redakcji :-)

Rozpoczął się czas urlopów i wakacji. Wszystkim Państwu oraz 
Państwa Najbliższym życzymy dużo zdrowia, dobrego odpoczynku  
i zawsze pięknej, słonecznej pogody, w tym także pogody ducha! :-)

Wraz z Zespołem Projektowym, serdecznie pozdrawiamy z Warszawy,

Daria Pawęda 
Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Biznesu i Obsługi Klienta  
Volkswagen Bank

Ronald Kulikowski
Dyrektor Oddzialu  
Volkswagen Bank  

w Polsce

Izabela Trochimiak

Specjalista ds. Marketingu i PR 
Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta

izabela.trochimiak@vwfs.com

Liebe deutschsprachige Freunde und Kollegen,Liebe deutschsprachige Freunde und Kollegen,  
wir übergeben Ihnen eine weitere Ausgabe des Newsletters zum 
Mitarbeiterangebot der Volkswagen Bank.
Unser Newsletter ist eigentlich nur auf Polnisch, aber ich möchte 
Sie daran erinnern, dass unser Internet-Banking-System und die 
Mobile-App auch auf Englisch und bald auch auf Deutsch verfügbar 
sind. Der Kundenservice wird nicht nur auf Polnisch sondern auch 
auf Englisch durchgeführt. Wenn Sie noch kein Mitarbeiterkonto 
bei uns haben oder weitere Produkte unseres Volkswagen Bank 

Mitarbeiterangebots gern nutzen würden, schreiben Sie uns an: 
ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com.
Die Zeit der Sommerferien, Urlaube und Reisen hat begonnen. 
Wir hoffen, es wird für alle eine erholsame Zeit voller schöner 
Erfahrungen. 
Wir wünsche Ihnen allen viel Gesundheit, gute Erholung 
und schönes, sonniges Wetter!

Mit freundlichen Grüßen
Daria Pawęda und Ronald Kulikowski

Szanowni Państwo,

Aby poznać naszą Ofertę Pracowniczą odwiedź stronę: www.vwfs.pl/pracownicy 
lub napisz maila na: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com
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Oferta Volkswagen Bank – spełniaj wakacyjne plany! 

Kredyt  
gotówkowy

aż do 250.000 zł na 120 miesięcy  
z oprocentowaniem 5,49% 1  

i bez prowizji, a w innych bankach:  
prowizja 3% + oprocentowanie  

więcej niż 7%

Konto 
oszczędnościowe

u nas aż do 1,1%
w innych bankach...  

zwykle 0%
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Lokata
u nas aż 1,2%  

a inne banki 0%  
lub niewiele  

więcej

Przypominamy, że dla Pracowników Koncernu Volkswagen w Polsce dostępna jest również  
oferta pracownicza kredytów samochodowych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Więcej szczegółów: www.vwfs.pl/pracownicy

Limit  
kredytowy
u nas bez zmian:

od 6,99% 3  
i brak prowizji

Oferta specjalna produktów bankowych skierowana do pracowników, współpracowników  
i dealerów koncernu Volkswagen oraz ich rodzin, niezależnie od formy zatrudnienia.

 Promocyjne produkty Volkswagen Bank od dłuższego czasu  
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród obecnych, jak i nowych 
Klientów. Wdrażane przez nas promocje mają na celu stworzyć oferty szyte  
na miarę Waszych potrzeb. Oferty VW Bank są rewelacyjne! Jesteśmy Ban-
kiem otwartym na nowe pomysły. Jeśli pojawią się pytania, serdecznie za-
praszam do kontaktu, porozmawiajmy o naszych produktach!

Piotr Kowa

Młodszy Specjalista
Zespół Kredytów, Kart oraz Sprzedaży Bezpośredniej

Department Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
piotr.kowa@vwfs.com

 Z przyjemnością obserwujemy wzrost liczby klientów, którzy za-
ufali nam i skorzystali z produktów VW Bank. Motywuje nas to do działania 
i udoskonalania oferowanych rozwiązań. Nieustannie dokładamy również 
wszelkich starań, aby nasze propozycje wyróżniały się spośród rozwiązań do-
stępnych na rynku. Dlatego też jesteśmy z Wami w stałym kontakcie.

Kinga Milewska

Zespół Kredytów, Kart oraz Sprzedaży Bezpośredniej
Department Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta

kinga.milewska@vwfs.com

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to produkty skrojone na miarę Twoich potrzeb. 

Rachunek bankowy  
+ karta Visa GOLD 

Teraz Pakiet Złoty bez opłat  
przez 6 miesięcy 2  

(szczegóły na stronie obok)

PROMOCJA!

 1  Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego Kredytu gotówkowego w Ofercie Pracowniczej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,63%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 37.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 42.392,84 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 5,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 5.392,84 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 5.392,84 zł), 60 miesięcznych rat, 
w tym 59 miesięcznych rat równych w wysokości po 706,57 zł, a ostatnia 717,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2020 r.

2  Złóż wniosek przed 31 grudnia 2021 r. aby przez 6 miesięcy korzystać z konta e-direct w Pakiecie Złotym bez opłat.
3  Przykład reprezentatywny dla Konsumenckiego Limitu kredytowego w Ofercie Pracowniczej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,44%, całkowita kwota kredytu 25.000 zł, całkowita kwota 

do zapłaty 26.800 zł, oprocentowanie zmienne 7,20%, całkowity koszt kredytu 1.800 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1.800 zł, opłata za prowadzenie rachunku 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2020 r.

Złota oferta konta osobistego wraz z kartą Visa!

Sfinansuj je
           z nami!

Zaoszczędź  
        na marzenia!



0 zł

Nie masz jeszcze konta? Pora to zmienić! Wejdź na stronę www.vwfs.pl/pracownicy i wypełnij wniosek.
Jesteś już naszym Klientem? Teraz możesz mieć kartę z nowym wizerunkiem!
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub mobilnej bądź zadzwoń na Infolinię. Opłaty zgodnie z TOiP.

Wprowadziliśmy do oferty specjalne 
wizerunki kart płatniczych.  
Sprawdź, jak prezentują się ikony 
klasycznej motoryzacji VW!

Oferta Volkswagen Bank – spełniaj wakacyjne plany! 

Ubezpieczenie w podróży, OC w życiu 
prywatnym, a także Assistance? 
Z kartą Visa Gold to możliwe! 
Pakiet Złoty całkowicie za darmo  
przez 6 miesięcy! 2

Już dziś sięgnij po złoto! Zobacz co zyskasz z Visa Gold:

 Karty płatnicze to ułatwienie w codziennym realizowaniu 
transakcji zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w Internecie. Dla-
tego też specjalnie dla Was udostępniliśmy wyjątkową ofertę konta 
osobistego z  kartą Visa Gold w Pakiecie Złotym bez opłat przez pół 
roku! Dzięki temu zyskujecie bogaty pakiet ubezpieczeń, bezkosztowe 
przewalutowania każdej transakcji zagranicznej, a ponadto darmowe 
wypłaty z bankomatów oraz ochronę w przypadku rabunku gotów-
ki pobranej z bankomatu lub nieuprawnionego użycia karty. A to nie 
wszystkie benefity, jakie czekają na Was – bo płacąc kartą Visa Gold 
możecie mieć zniżki i darmowe usługi w ramach Visa Benefit oraz Visa 
Luxury Hotels & Resorts.

Anna Waszczuk
Ekspert ds. Kart Płatniczych

Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta 
anna.waszczuk@vwfs.com

Wejdź na stronę: www.vwfs.pl/pracownicy i ciesz się z rozwiązań finansowych na bezkonkurencyjnych warunkach!

Dodatkowo, tylko z kartą Visa Gold  
oferta specjalna – Visa Benefit 
 
Visa Benefit to program specjalnych okazji dla posiadaczy kart 
Visa Gold. Wystarczy jedynie zarejestrować kartę w programie, 
płacić nią i korzystać z wysokich zniżek lub darmowych usług:

partner programu oferta

FLY.PL parking przy lotnisku gratis 
przy rezerwacji lotu przez fly.pl

KAMPERY WADOWSCY zniżki do 10%

GRUPA SZTORM 50 zł zniżki

HOTEL ARIES darmowy pakiet usług 
przy rezerwacji

PRZESYŁKI DPD zniżka do 33%

ETNO CAFÉ zakupy do 24% taniej

Korzystaj z atrakcyjnych zniżek i tańszych usług  
w ramach Visa Benefit. Więcej informacji na stronie  
https://www.visa.pl/pl_pl/visa-benefit/

Ubezpieczenie w podróży – wybrane opcje:

• Koszty opóźnienia lotu 
• Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
• Koszty leczenia 
• Koszty transportu i repatriacji
• Koszty pobytu osoby towarzyszącej 
Więcej informacji znajdziesz na: www.vwfs.pl/pracownicy  
w sekcji Dokumenty do pobrania – Karty Płatnicze – Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia – Pakiet Złoty

•  za wypłatę gotówki z wszystkich bankomatów w kraju
• za wypłatę gotówki w ramach Visa Cashback
• za transakcje bezgotówkowe w sklepach stacjonarnych i Internecie
•  kosztów przewalutowania każdej transakcji zagranicznej w dowolnej walucie na terenie całego świata 
• za zmianę limitów dziennych transakcji 

Nie masz jeszcze konta z kartą Visa Gold w Pakiecie Złotym? Wejdź na stronę www.vwfs.pl/pracownicy i wypełnij wniosek 
o otwarcie konta. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, złóż wniosek o kartę Visa Gold w Pakiecie Złotym za pośrednictwem 
systemu bankowości internetowej lub mobilnej bądź zadzwoń na Infolinię. 

Karta płatnicza z wizerunkiem  
wymarzonego klasyka? Dlaczego nie!
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Złota oferta konta osobistego wraz z kartą Visa!
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Ależ to było święto! 20. edycja zlotów miłośników VW Beetle przyciągnęła setki posiadaczy 
i jeszcze więcej pasjonatów kultowego auta. Na Garbojamie 2021 pojawiło się mnóstwo 
pięknych maszyn, a nasze stoisko wzbudziło zainteresowanie wielu entuzjastów klasyki.
 Ekipa Volkswagen Bank była na miejscu ze specjalnie przygo-
towanymi ofertami dla fanów zabytkowych aut przez cały czas trwa-
nia wydarzenia, czyli od 17 do 20 czerwca 2021.

Największym zainteresowaniem cieszyła się propozycja rachunku oso-
bistego wraz z kartą Visa. Nowe karty VW Bank z wizerunkiem klasycz-
nych aut przyciągnęły wielu klientów, którzy zdecydowali się na założe-
nie konta e-direct.

Dodatkowo, Uczestnicy zlotu mogli skorzystać z preferencyjnych wa-
runków kredytu gotówkowego, które zostały przygotowane specjalnie 
na wydarzenie Garbojama 2021.

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak znakomitego wydarzenia,  
a wielu odwiedzających zainteresowało się naszymi specjalnymi ofertami.

Chcielibyśmy również bardzo podziękować wszystkim Pracownikom, 
którzy zdecydowali się nas odwiedzić podczas wydarzenia! Niektórzy 
z Was przebyli wiele kilometrów, aby wesprzeć nas swoją obecnością :)

Ogromne podziękowania należą się wszystkim Pracownikom, którzy 
wspierali nas zdalnie podczas wydarzenia, jak również byli zaangażo-
wani w przygotowania naszej obecności na evencie.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się przy okazji kolej-
nych edycji zlotu!

A już teraz możecie śledzić ciekawostki o klasycznej motoryzacji  
na naszym fanpage’u Car Square by VW Bank.

Tymczasem zapraszamy na fotorelację z wydarzenia!

Zlot miłośników VW Beetle – Garbojama 2021

Agnieszka Luzar

Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą
Auto Group Luzar sp. z o. o., ul. Krakowska 33, 32-020 Wieliczka
Autoryzowany Salon i Serwis Marek Volkswagen,  
Volkswagen Samochody Dostawcze, ŠKODA

 Od kilku lat jesteśmy obecni na wydarzeniu i wspieramy realizację Garbojamy. Przede 
wszystkim ze względu na przywiązanie do marki, ale również na potencjał, jaki drzemie w zdo-
byciu nowych klientów podczas eventu. W tym roku do wsparcia zlotu przyłączył się również 
Volkswagen Bank. Ze względu na naszą świetną współpracę w zakresie Oferty Pracowniczej, 
postanowiliśmy razem wspierać klientów i pokazywać aktualne oferty. Okazało się to strzałem 
w dziesiątkę – nasze stoiska przyciągnęły wielu zainteresowanych Uczestników wydarzenia.

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to produkty skrojone na miarę Twoich potrzeb. 

 Od najmłodszych lat podobały mi się Garbuski, dlatego postanowi-
łem spełnić swoje dziecięce marzenia i na 18-te urodziny kupiłem pierwszego 
Garbuska. I tak zostało do dzisiaj – kocham klasyki, a w szczególności podróże 
nimi :) Uwielbiam również rozmowy z fanami klasycznej motoryzacji i podziwia-
nie zabytkowych aut. Dlatego też, gdy dostałem propozycję przejęcia tematu or-
ganizacji zlotu Garbojama, od razu się zgodziłem. Tak naprawdę zlot organizuję 
ze Stokrotkami dla innych GarBusiarzy, by wspólnie z nami mogli spędzać piękne 
chwile. Dodatkowo sporo jeżdżę po zlotach zagranicznych, więc mam gdzie za-
praszać spotkanych na zlotach VW maniaków :)

Artek Matyszkiewicz „Stokrotka”

Organizator zlotu Garbojama
www.garbatastokrotka.pl

www.garbojama.pl
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Podczas spotkania Ekipy VW Bank z przedstawicielami G&G Auto Lublin przedstawialiśmy nasze rozwiązania finansowe 
oraz trwające promocje. Szybko jednak okazało się, że łączy nas pasja do klasyków! Rozmowa zaowocowała pomysłami na 
wspólne działania wspierające świat klasycznej motoryzacji. Niedługo podzielimy się z Wami efektem naszej współpracy ;) 
Dziękujemy za świetne spotkanie! 

 Chcemy być bliżej Was. Dlatego też postanowiliśmy wes-
przeć wspaniałą inicjatywę NSZZ „Solidarność” w Volkswagen  
Poznań – Konkurs z okazji Dnia Dziecka dla dzieci Członków Związ-
ku Zawodowego.

Idea konkursu okazała się bardzo istotna, ponieważ miała na celu pro-
mocję oraz poszerzenie wiedzy na temat ekologicznych rozwiązań  
i stosowania ich w codziennym życiu.

Wszystkim Uczestnikom konkursu przekazaliśmy skromne upominki 
od Volkswagen Bank, które dopełniły zestawy nagród :)

Pragniemy pogratulować wszystkim dzieciom za zaangażowanie i kre-
atywność podczas tworzenia prac na konkurs.

Wierzymy, że to właśnie najmłodsi będą w stanie zmienić nasz świat 
na lepsze! 

Konkurs z okazji Dnia Dziecka w NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań

Wizyta u Dealera G&G Auto Lublin

 Co roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy event dla dzieci naszych Pracowni-
ków. Ten i poprzedni rok jest naturalnie inny niż pozostałe, tak więc i nasz event musiał być 
wyjątkowy. Postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny dla dzieci, którego tema-
tem przewodnim była ochrona środowiska i recykling. Dzieci miały za zadanie wykonać 
pracę plastyczną z wykorzystaniem odpadów przeznaczonych do recyklingu. Frekwen-
cja bardzo dopisała i otrzymaliśmy wiele świetnych prac. Najlepsze zostały odpowiednio  
nagrodzone – oczywiście zabawkami i akcesoriami, które wpisują się w trend ekologii. 
Dziękuję serdecznie w imieniu dzieci i ich rodziców VW Bank za pomoc w organizacji  
naszego konkursu.

Piotr Olbryś 
 

 Przewodniczący OM NSZZ  
„Solidarność” w Volkswagen Poznań 

 Okazuje się, że miłośników klasycznej motoryzacji można odna-
leźć wśród Dealerów oraz ich pracowników z naszej grupy. Ich ogromna 
pasja skutkuje tworzeniem coraz to nowszych projektów związanych z kla-
sykami. Powołanie do życia submarki G&G Classic, za którym to działaniem 
stoi pan Prezes Piotr Górski, stanowi najlepszy tego przykład. Dyskusja na 
ten temat podczas ostatniego spotkania w G&G, w której uczestniczyli 
również przedstawiciele VW Bank, wytworzyła tyle pozytywnej energii, 
że śmiało można by nią oświetlić cały Stadion Narodowy… :) Rozmowa 
zaowocowała pomysłami na wspólne realizacje – wierzymy, że okażą się 
strzałem w dziesiątkę i pozostanie nam już tylko znów zapytać: co jeszcze 
możemy dla Was zrobić?

Elżbieta Popek

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Departament Sprzedaży i Współpracy z Dealerami

Wejdź na stronę: www.vwfs.pl/pracownicy i ciesz się z rozwiązań finansowych na bezkonkurencyjnych warunkach!

Piotr Górski, Prezes G&G Auto Lublin

 W biznesie motoryzacyjnym jestem od 15 lat, a w rodzinie Vol-
kswagena już 30. W 2020 roku, gdy nowopowstała grupa G&G Auto zaku-
piła lokalizacje w Lublinie, przeprowadziłem się i objąłem stanowisko Pre-
zesa. Grupa G&G Auto posiada obecnie 6 salonów wszystkich marek grupy 
Volkswagen. Pasja do klasyków zaczęła się od pierwszego samochodu, za-
kupionego dla mnie przez Tatę. Był to VW Garbus model 1303. W swoim ży-
ciu posiadałem pięć modeli garbusa. Kolejnym marzeniem był kultowy Vol-
kswagen T2. W 2008 roku pojechałem do Brazylii, gdzie zdecydowałem, że 
muszę posiadać takiego w swojej kolekcji. Marzenia zrealizowałem w 2021 
roku, importując „Ogórka” z Sao Paulo. Poznając tradycję i pasjonatów mo-
toryzacji na Lubelszczyźnie podczas zlotów, narodził się pomysł stworzenia 
submarki związanej z klasyczną motoryzacją. Tak powstało G&G Classic. Jej 
zadania to tworzenie społeczności w województwie lubelskim wokół klasy-
ków, udział w akcjach charytatywnych i  wydarzeniach sportowych, a także 
pełna oferta przeglądów, napraw, renowacji i detailingu. Wspólnie z VW 
Bank planujemy organizację eventów i działań promocyjnych dla posiada-
czy klasycznych aut, a także dla osób, które chcą spełnić swoje marzenia, tak 
jak ja spełniłem swoje.
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Oszustwo na Rachmistrza – Spis Powszechny
 Oszuści podszywający się pod rachmistrzów kontaktują się 
telefonicznie/SMS-em pod pretekstem przeprowadzenia Spisu Po-
wszechnego. W ten sposób wyłudzając wrażliwe dane, są w stanie 
zaciągnąć m.in. pożyczki chwilowe, lub okraść konto bankowe ofiary.  
Pamiętaj, że:
•  Rachmistrz skontaktuje się wyłącznie telefonicznie z numeru:  

22 828 88 88, przedstawi się oraz poda swój specjalny identyfikator.
•  Weryfikacji danych Rachmistrza można dokonać pod numerem  

22 279 99 99, lub na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
•  Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, numer konta, PIN  

oraz dane logowania do bankowości internetowej.
Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany wcześniej przez infolinię/
Internet – nikt nie będzie kontaktował się w tej sprawie. 

Przykładowy SMS  
od oszusta.

Zaległe płatności za energię elektryczną
 Oszuści wysyłają SMS-a z informacją o planowanym odłącze-
niu prądu i prośbą o uregulowanie płatności.
W wiadomości zawarty jest także link, który przekierowuje do fałszywej 
strony znanej spółki energii elektrycznej. Po wejściu na stronę pojawi się 
prośba o podanie numeru telefonu, a następnie zostaniesz przekierowa-
ny do fałszywej strony wyboru banku. Jeśli ofiara spróbuje zalogować się 
swoimi danymi bankowymi, oszust będzie mógł ukraść pieniądze z ra-
chunku.

Pamiętaj, aby nie wchodzić w linki zawarte w wiadomościach od nie-
znanych numerów. Oszuści wysyłają na ogół wiadomości z zagranicz-
nych numerów; często zawierają one błędy językowe.

Stale rozwijamy naszą bankowość elektroniczną oraz rozwiązania systemowe 
– poniżej znajdziecie przykłady usprawnień, jakie udało nam się wprowadzić :)

  Wdrożyliśmy nowe funkcjonalności, które wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia podczas korzystania  
z bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej. 

  Uprościliśmy dla Was proces zakładania lokat, abyście jeszcze sprawniej mogli zadbać o swoje finanse! Obecnie znieśliśmy  
konieczność dokonywania dodatkowej autoryzacji hasłem bądź PINem z SMSa podczas zakładania lokaty. Oczywiście nie zmniejsza  
to bezpieczeństwa Waszych środków! 

      Zdarza Wam się pomylić przy wprowadzaniu hasła lub PINu podczas logowania do bankowości internetowej?  
Teraz system poinformuje Was, że dwukrotnie wpisaliście błędne dane, aby ustrzec Was przed automatycznym zablokowaniem 
autoryzacji logowania.

Bankowość elektroniczna

 Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem bezpieczeństwa naszej bankowości elek-
tronicznej oraz aplikacji mobilnej poprzez planowanie oraz przeprowadzanie zewnętrznych 
audytów bezpieczeństwa.
Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom i sytuacji na rynku aplikacji mobilnych przygoto-
waliśmy również wersję dostępną w sklepie Huawei. Dzięki temu jesteśmy obecni w trzech 
największych sklepach z aplikacjami na urządzenia mobilne.

Łukasz Mrówka

Ekspert   
Dział Administracji Systemami Finansowymi, Departament Informatyki
lukasz.mrowka@vwfs.com

Unikaj podejrzanych transakcji i nie daj się wkręcić w oszukańcze transakcje!
Poniżej znajdziesz przykłady ostatnich cyberataków.

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to produkty skrojone na miarę Twoich potrzeb. 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci! 



4  Przykład reprezentatywny dla Konsumenckiego Limitu kredytowego w Ofercie Pracowniczej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,44%, całkowita kwota kredytu 25.000 zł, całkowita kwota 
do zapłaty 26.800 zł, oprocentowanie zmienne 7,20%, całkowity koszt kredytu 1.800 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1.800 zł, opłata za prowadzenie rachunku 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2020 r.

 Przygotowana przez nas oferta limitu kredytowego ma atrakcyjne oprocentowanie  
od 6,99% do 7,20%. 4 Nie pobieramy opłat za przyznanie limitu. Jeżeli Klient nie potrzebuje środków, 
to nie korzysta z limitu i nic nie płaci, jeżeli jednak pojawi się pomysł lub plan (np. wyjazd na wakacje), 
który klient chciałby sfinansować, to nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków – pieniądze 
są dla niego dostępne „od ręki”.

Klaudia Żero 

Zespół Kredytów, Kart oraz Sprzedaży Bezpośredniej
Department Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta

klaudia.zero@vwfs.com
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Wprowadzenie

Limit kredytowy to po prostu usługa banku, w któ-
rej klient w ramach swojego konta ma możliwość 
wydania większej kwoty pieniędzy, niż ta, którą 
w  danym momencie ma na swoim koncie. Korzy-
stanie z limitu jest dobrowolne, co oznacza, że do-
stępne środki klient może wykorzystać w dowolnym 
momencie, wtedy gdy faktycznie tego potrzebuje.  

Karta kredytowa to limit kredytowy w karcie płat-
niczej, która podczas zakupów pobiera środki nie  
z konta osobistego a rachunku kredytowego.

Porównanie produktów:

Wejdź na stronę: www.vwfs.pl/pracownicy i ciesz się z rozwiązań finansowych na bezkonkurencyjnych warunkach!

Karta kredytowa vs limit kredytowy – porównanie

KOSZTY
 •  Przyznanie limitu jest bezpłatne, wydanie karty jest związane z wydatkiem nawet kilkudziesięciu złotych
 •  Korzystanie z limitu jest bezpłatne, korzystanie z karty kredytowej jest związane z comiesięczną opłatą w kwocie 

od kilku do kilkunastu złotych za jej obsługę (albo opłatą roczną). Klient może zostać zwolniony z opłaty za użytko-
wanie karty, jednak najczęściej zobowiązuje się do wykonania określonej liczby transakcji lub transakcji na określoną 
kwotę w danym miesiącu.

ODSETKI
  •  W przypadku limitu odsetki za jego korzystanie naliczane są dopiero w momencie jego uruchomienia. Zaletą karty 

kredytowej jest tzw. okres bezodsetkowy, dzięki któremu nawet przez 50-60 dni nie zapłacimy żadnych odsetek od 
pożyczonych środków.

KORZYSTANIE
 
•  Za pomocą karty debetowej z limitu można korzystać wypłacając środki z bankomatu, w przypadku karty kredy-

towej wypłata z bankomatu wiąże się często z wysoką prowizją, a dodatkowo odsetki naliczane są od razu (nie ma 
okresu bezodsetkowego).

•  W przypadku limitu występuje niewielkie ryzyko spirali kredytowej, ponieważ zadłużenie jest regulowane na bie-
żąco wg wpływów na rachunek, w przypadku karty kredytowej ryzyko spirali kredytowej się zwiększa (Klient jest 
zobowiązany do regulowania tylko minimalnej kwoty do zapłaty w każdym miesiącu, przy czym cały czas może 
korzystać z dostępnego limitu).

Limit kredytowy
Sprawdź naszą ofertę na:  

www.vwfs.pl/pracownicy

 Limit jest więc świetnym rozwiązaniem jako rezerwa finansowa na wypadek 
nagłych potrzeb (np.: na wakacjach) lub nieprzewidzianych wydatków. Jeśli wyjeżdżasz 
na wakacje lub planujesz remont lub większy zakup, zastanów się nad limitem – wnio-
skujesz raz, nic nie płacisz, gdy nie korzystasz i samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz go 
uruchomić. 

Roksana Malesa – Danieluk 

Zespół Kredytów, Kart oraz Sprzedaży Bezpośredniej
Department Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta

roksana.malesa-danieluk@vwfs.com



Nasze bankomaty

Od redakcji

Czy wiesz, że...

Pamiętaj o bezpłatnych wypłatach z bankomatu  
w ramach Oferty Pracowniczej: 
  •    dla kart Visa Gold – bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju!
 
  •    dla kart Visa i Visa Classic: 7 bankomatów zlokalizowanych w Poznaniu,  

Wrześni, Swarzędzu, Warszawie, Polkowicach, Niepołomicach.

 
Lokalizacje dostępne są również na stronie: www.vwfs.pl/pracownicy
Darmowe wypłaty z bankomatów dotyczą wypłat kartami płatniczymi wydanymi przez Volkswagen Bank. 

Bankomaty zlokalizowane w pobliżu fabryk VW:

• Poznań, ul. Warszawska
• Poznań, ul. 28 czerwca
• Swarzędz, ul. Rabowicka 10/1
• Białężyce k. Wrześni

Dodatkowe bankomaty bezprowizyjne: 

• Warszawa, w budynku Rondo I (Rondo ONZ 1)
• Polkowice, w pobliżu VW Motor Polska (ul. Strefowa 1)
• Niepołomice, w pobliżu sklepu Biedronka (ul. Płaszowska 2)

 Ostatnie miesiące były bardzo pracowitym okresem dla całego zespołu VWB, który zaowocował wieloma usprawnieniami  
oraz specjalnymi ofertami dla Klientów Oferty Pracowniczej Volkswagen Bank. Bez Waszej pomocy by się nie udało! Dlatego też pragnie-
my podziękować wszystkim osobom, które zgłaszały do nas swoje pomysły i potrzeby. 
Również bardzo dziękujemy wszystkim Pracownikom z Grupy VW oraz Sieci Dealerskiej za proaktywną postawę i chęć rozmowy o moż-
liwościach komunikacyjnych naszej oferty, jak również jej promocji. To dzięki Wam stale udoskonalamy zarówno oferty, jak i komunikaty 
produktowe :)

Pozdrawiamy Wakacyjnie,
Redakcja – Zespół Projektowy Oferta Pracownicza Volkswagen Bank

Redaktor Naczelna 
Izabela Trochimiak
izabela.trochimiak@vwfs.com

Kinga Milewska
kinga.milewska@vwfs.com

Piotr Gawroński
piotr.gawronski@vwfs.com
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Karolina Prusińska

Dział Digitalizacji, Operacji i Wsparcia Sprzedaży
Department Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
karolina.prusinska@vwfs.com

 Jednym z filarów naszej strategii jest wysoka jakość świadczo-
nych usług. Zależy nam na zadowoleniu klientów z oferowanych pro-
duktów. Wciąż dopełniamy wszelkich starań, abyście w łatwy i prosty 
sposób mogli zarządzać swoimi finansami. Jeśli chcielibyście zgłosić swo-
je pomysły dotyczące rozwoju bankowości elektronicznej oraz mobilnej 
VWB, zapraszam do kontaktu! :)

Z bankomatu wypłacisz zbliżeniowa szybko i bezpiecznie (tam 
gdzie to jest możliwe – sprawdź czy na urządzeniu jest znak 
antenki)
  •  w bankomacie sprawdzisz bezpłatnie saldo rachunku  

przy użyciu Twojej karty Visa*
•  zmienisz PIN do Twojej karty Visa – zrób to w bankomacie  

– sprawnie i bezpiecznie*

 *w bankomatach, które oferują taką funkcję

Iwona Mech

Specjalista ds. Systemów Kartowych
Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
iwona.mech@vwfs.com


