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 W miejscowości Popielżyn-Zawady nad rzeką Wkrą odbył 
się zlot pasjonatów klasycznych Volkswagenów Garbusów. Stale 
wspieramy klasyczną motoryzację produktami bankowymi, dlatego 
też jako sponsor wydarzenia stanowisko zajęliśmy w samym sercu 
eventu. Zainteresowaniem cieszyły się oferty, jakie przygotowaliśmy 
dla wszystkich zgromadzonych, a szczególne powodzenie miały konta 
osobiste z kartą Visa z wizerunkami klasycznych aut VW. Uczestnicy  
zlotu mieli szansę zwiedzić Twierdzę Modlin oraz wieżę widokową 
z  panoramą na Kampinoski Park Krajobrazowy. Na wszystkich 
uczestników kilkudniowego wydarzenia czekały konkursy,  a także   
atrakcje specjalne. 

Więcej informacji na str 4.

Relacja z II edycji Zlotu Gar Bus VW Classic, 
Mazowsze 6-8 sierpnia 2021 roku 
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 jak napisał Julian Tuwim, a śpiewał Czesław Niemen – „Mimozami 
jesień się zaczyna”, chociaż tak naprawdę nie mimozami, ale piękną, żółtą 
nawłocią, która kwitnie późnym latem i wczesną jesienią w całej Polsce. 
A w naszej Ofercie Pracowniczej VWFS / VW Bank ta pora roku przynosi 
nowe promocje dla Państwa, w tym niezwykle ciekawą związaną ze 
zwrotem gotówki, nawet do 300 zł, przy płatnościach naszą kartą VISA 
Gold. O wszystkich naszych produktach i promocjach przeczytacie Państwo 
w tym numerze Newslettera.
 Konsekwentnie wspieramy naszymi usługami i produktami 
finansowymi pasjonatów klasycznej motoryzacji. Staramy się być jak 
najbliżej nich, dlatego w ostatnich tygodniach byliśmy aż na trzech 
różnych zlotach – w sierpniu na VW Classic Mazowsze, a także, dzięki 
uprzejmości naszego Dealera G&G Lublin, na zlocie Lubelskie Klasyki 
Nocą nad malowniczo położonym Jeziorze Firlej. A we wrześniu, dzięki 
uprzejmości Dealera Ignaszak Auto Salony, mieliśmy możliwość spotkania 
się z  pasjonatami marki VW w Kaliszu, podczas zlotu New Beetle Club 
Poland. Relacje z tych oraz innych wydarzeń również znajdą Państwo w tym 
wydaniu naszego biuletynu.

 Jak zawsze staramy się być blisko Państwa i cieszymy się 
z  możliwości wszystkich spotkań z naszymi Klientami oraz sympatykami 
Oferty Pracowniczej VWFS / VW Bank. Wszystkich Państwa zapraszamy do 
kontaktu z nami. Jak zawsze życzymy dużo słońca, pogody ducha i zgodnie 
z tradycją – pięknej złotej polskiej jesieni :-)

Serdecznie pozdrawiamy,

Daria Pawęda 
Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Biznesu i Obsługi Klienta  
Volkswagen Bank

Ronald Kulikowski
Dyrektor Oddzialu  
Volkswagen Bank  

w Polsce

Aleksandra Soszyńska

Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
aleksandra.soszynska@vwfs.com

Liebe Freunde und Kollegen,Liebe Freunde und Kollegen,
 
es gibt ein polnisches Lied – “Der Herbst beginnt mit der gewöhnlichen 
Goldrute” und bei uns bringt diese Jahreszeit neue Sonderangebote in unserem 
Mitarbeiterangebot der VWFS/Volkswagen Bank. Ein äußerst interessantes 
Sonderangebot stellt das Cashback bis 300 PLN bei Zahlungen mit unserer VISA 
Gold Karte dar. Wir würden uns über Eure Fragen sehr freuen – schreiben Sie 
uns an: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com . Wir möchten Sie gern darauf 
aufmerksam machen, dass unser Internet Banking System und Mobile – App in 
Englisch und bald auch in Deutsch zur Verfügung steht.
Konsequent unterstützen wir die Liebhaber klassischer Automobile durch unsere 
Leistungen und Finanzprodukte. Wir versuchen ihnen so nah wie möglich zu 
sein, deshalb nahmen wir in den letzten Wochen an drei klassischen Autotreffen 

teil – im August bei VW Classic Mazowsze und dank der Freundlichkeit unseres 
G&G Lublin Autohändlers am Autotreffen “Lubliner Autoklassiker by night” am 
malerisch gelegenen See Firlej. Im September hatten wir dank der Höflichkeit 
unseres Autohändlers Ignaszak Auto Salony die Gelegenheit die VW – NEW Beetle 
Liebhaber in Kalisz zu treffen. Berichte über diese und andere Veranstaltungen 
finden Sie in dieser Ausgabe unseres Newsletters.
Wie immer ist die Nähe zum Kunden von größter Bedeutung und aus diesem 
Grund freuen wir uns auf alle Treffen mit unseren Kunden und Sympathisanten 
des Mitarbeiterangebots der VWFS/Volkswagen Bank. Wir wünschen Ihnen 
viel Sonnenschein, Fröhlichkeit und gemäß der polnischen Tradition – einen 
wunderschönen goldenen polnischen Herbst :-)
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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Przypominamy, że dla Pracowników Koncernu Volkswagen w Polsce dostępna jest również  
oferta pracownicza kredytów samochodowych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Więcej szczegółów: www.vwfs.pl/pracownicy

 Cieszy nas to, że nasz kredyt gotówkowy budzi coraz większe 
zainteresowanie z Waszej strony. Śmiało mogę przyznać, że praktycznie 
nie ma sobie równych. Pamiętajcie, że z naszym kredytem do 250 000 zł 
możecie nie tylko zrealizować swoje marzenia, ale również poczynić wie-
le inwestycji. Tym bardziej, że już wkrótce szykujemy dla Was wiele nie-
spodzianek  :)

Kinga Milewska

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

kinga.milewska@vwfs.com

Pamiętaj o ankiecie dot. Oferty Pracowniczej! Na Twoją opinię czekamy do 30 września 2021. Wejdź na: https://tiny.pl/9t4sf

 Tworząc produkty finansowe dla naszych pracowników dbamy o to, 
aby oferta była wyjątkowa i wyróżniała się dodatkowymi korzyściami. W na-
szej ofercie finansowej na zakup auta, pracownicy mogą skorzystać z kilku kon-
figuracji kredytów samochodowych, w zależności od własnych preferencji. 
 Do wyboru jest zarówno klasyczne finansowanie z niskim oprocen-
towaniem i zerowym wkładem własnym, jak również oferta kredytu z rynko-
wą wartością końcową, dzięki której można płacić niskie miesięczne raty, a po 
zakończeniu umowy – zwrócić lub wykupić auto. Dzięki takim możliwościom 
finansowania, zyskujemy swobodę decydowania o swoich wydatkach na auto, 
a jednocześnie komfort jeżdżenia wymarzonym samochodem.

Michał Dyc

Dyrektor Departamentu 
Sprzedaży i Współpracy z Dealerami

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

Kredyt  
gotówkowy

aż do 250.000 zł na 120 miesięcy  
z oprocentowaniem od 5,49% 1 (RRSO 5,63%)  

– bez prowizji za udzielenie kredytu

Konto 
oszczędnościowe

u nas aż do 1,1%
Lokata

u nas aż 1,2%  

Limit  
kredytowy w koncie

u nas bez zmian:
od 6,99% 3 (RRSO: 7,44%)  

i brak prowizji

Rachunek bankowy  
+ karta Visa GOLD 

Teraz Pakiet Złoty bez opłat przez 
6 miesięcy 2 oraz dodatkowo Visa Cashback 

(szczegóły na stronie obok)

PROMOCJA!

 1  Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego Volkswagen Bank. *Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,63%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
60.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 70 559,48 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 5,49 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 10 559,48 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 10 559,48 zł), 72 miesięcznych rat, 
w tym 71 miesięcznych rat równych w wysokości po 979,99 zł, a ostatnia 980,19 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.08.2021.

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 koncie 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.

Promocja konta osobistego wraz z kartą Visa Gold!

Spełniaj swoje marzenia  
       i finansuj je z nami!
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Promocja konta osobistego wraz z kartą Visa Gold!

Płać kartą Visa Gold 
i zarabiaj! 

Pamiętaj!

Dokonaj minimum 13 transakcji 
bezgotówkowych** miesięcznie 
kartą Visa Gold Volkswagen Bank 
i zyskaj nawet 300 zł w trakcie trwania  
promocji: wrzesień-październik-listopad! 

Oferta ważna do 30.11.2021 r. 
Sprawdź szczegóły promocji i regulamin na:  
https://www.vwfs.pl/pracownicy

* Przez 3 miesiące możesz zgarnąć nawet 300 zł.
** Transakcje bezgotówkowe, w tym internetowe.

0 zł

Pakiet Gold konta e-direct wraz z kartą Visa Gold masz na wyciągniecie ręki... za 0 zł!  
Do 31.12.2021 r. otwórz konto e-direct w Pakiecie Złotym i zamów kartę Visa Gold.

Karta Visa Gold – nie ponosisz żadnych opłat:
•  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.

Nie masz karty Visa Gold, a chesz skorzystać z promocji?  
To proste! Skonwertuj swoją obecną kartę do Visa Gold.
Napisz do nas: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com

Karty Visa są pełne korzyści! Karty Visa są pełne korzyści! 
•  Płać kartą szybko i wygodnie •  Płać kartą szybko i wygodnie –  zbliżeniowo lub w tradycyjny 

sposób 
•  Kupuj bezpiecznie w sieci •  Kupuj bezpiecznie w sieci – transakcje internetowe  

są zabezpieczone najnowszym protokołem 3DS 2   
– płatność potwierdzasz w aplikacji mobilnej banku  
lub poprzez jednorazowe hasło SMS

•  Wypłacaj gotówkę •  Wypłacaj gotówkę w bankomatach i/lub w ramach  
Visa Cashback 

•  Korzystaj z benefitów •  Korzystaj z benefitów – w zależności od posiadanej karty 
•  Sprawdzaj aktualne promocje :)•  Sprawdzaj aktualne promocje :)

Anna Waszczuk

Ekspert ds. Kart Płatniczych
Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta 

anna.waszczuk@vwfs.com
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 Kasyczna motoryzacja to coś więcej niż tylko hobby. Doskonale rozumiemy emocje towarzyszące tej pasji, jak również 
wydatki, jakie są z nią związane. Dlatego też pragniemy wspierać entuzjastów klasyków. Oprócz specjalnie przygotowanych 
propozycji finansowych, nieustannie wspieramy wydarzenia związane z zabytkowymi autami. Poniżej możecie zapoznać się  
z ostatnimi eventami, które zdecydowaliśmy się zasponsorować i odwiedzić. 

 Zlot klasycznych Volkswagenów Garbusów został zorga-
nizowany przez VW Classic Mazowsze w miejscowości Popielżyn-
-Zawady. Nad rzeką Wkrą spotkało się ponad 180 aut. Czterod-
niowemu zlotowi towarzyszyła rodzinna atmosfera, koncerty, 
mnóstwo atrakcji oraz wieczorne biwakowanie. Zlot został zreali-
zowany dzięki ogromnemu wsparciu naszych sponsorów, między 
innymi Volkswagen Bank, za co bardzo serdecznie dziękujemy.  

VW Classic Mazowsze

VW Beetle Dealer Ignaszak
 Odbywający się od dwunastu lat zlot pasjonatów „najbardziej okrą-
głego z kanciastych” – Volkswagena New Beetle – jest wspólną tradycją Firmy 
Ignaszak i New Beetle Club Poland. Jest to wyjątkowy dzień w naszym salonie, 
gdzie spotykamy się z gronem prawdziwych pasjonatów garbatego Volkswa-
gena. Użytkownicy Beetla przestawiają swoje ulubione samochody, opisują 
związane z nimi przygody oraz wspomnienia. Na koniec robimy wspólne zdjęcie 
przy naszym w 100% „zielonym” VW Beetle przed siedzibą firmy. 

Lubelskie Klasyki Nocą w Firleju
 Klasyczne pożegnanie wakacji! Tak w skrócie można 
nazwać nasz udział w rodzinnym pikniku „Lubelskie Klasyki Nocą 
w Firleju”. Nie mogło zabraknąć naszej ekipy G&G Classic. Dodat-
kowo pokazaliśmy trochę „współczesności” prezentując dwa auta 
elektryczne: Volkswagena ID.4 oraz ŠKODĘ Enyaq. Dziękujemy 
również Volkswagen Financial Services Polska za obecność i przed-
stawienie swojej oferty.

Klasyczna motoryzacja

Artur Wojczuk

Specjalista ds. Marketingu
G&G Auto

Piotr Fabisiak 
Organizator zlotu VW Classic Mazowsze

Michał Ignaszak 

CEO
Ignaszak Auto Salony

Pamiętaj o ankiecie dot. Oferty Pracowniczej! Na Twoją opinię czekamy do 30 września 2021. Wejdź na: https://tiny.pl/9t4sf
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 Jak co roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach 
zorganizowała Festyn Rodzinny dla członków Związ-
ku i ich rodzin. Na wszystkich zgromadzonych czekały 
zespoły muzyczne, strongmani, a na dzieci w każdym 
wieku – różnego rodzaju zabawy, konkursy i wiele 
innych atrakcji. W loterii charytatywnej rozlosowano 
cenne nagrody, w tym gadżety od Volkswagen Bank. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji wyda-
rzenia! 

Wydarzenia

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

 Nie ukrywamy, że ogromnie cieszy nas fakt, iż Ekipa Volkswa-
gen Bank uatrakcyjniła zawody sportowe przywożąc piękne puchary dla 
Laureatów rywalizacji VGP Championships Darts. Dziękujemy zarówno 
przedstawicielom Oferty Pracowniczej, jak również naszym Pracownikom, 
za udane spotkanie i ciekawą rozmowę o dostępnych rozwiązaniach finan-
sowych. 

Paweł Warczyński 

Zastępca Przewodniczącego OZ NSZZ „Solidarność”  
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Włodzimierz Broda

Przewodniczący OZ NSZZ “Solidarność”  
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

VGP Championship Darts
 18 września podczas odbywających się w poznańskim 
klubie Agawa Mistrzostw VGP w Darta mieliśmy okazję 
zaprezentować Ofertę Pracowniczą Volkswagen Bank. 

Dzięki uprzejmości organizatorów – Adama Rusieckiego i Pawła 
Warczyńskiego – mogliśmy na miejscu, w specjalnie do tego 
celu dedykowanym pomieszczeniu, bezpośrednio porozmawiać  
z pracownikami Volkswagen Group Polska zainteresowanymi naszą 
ofertą, odpowiedzieć na ich pytania związane z naszymi produktami 
i rozwiać niektóre wątpliwości. 

Warto podkreślić, że to nie nasza pierwsza wizyta i taka 
sposobność prezentacji Oferty Pracowniczej VW Bank. Dwa 
lata temu gościliśmy bowiem na Pikniku Rodzinnym VGP 
w Komornikach, gdzie znajduje się Centrum Dystrybucji VGP. Cieszy 
możliwość takich wspólnych spotkań, gdzie również możemy 
wysłuchać jakie są oczekiwania pracowników VW i zapoznać się  
z ich sugestiami. Mamy nadzieję, że za rok znów będziemy w Poznaniu!

Wsparliśmy Loterię 
Charytatywną w Polkowicach

Adam Rusiecki 

Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność”  
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 Wielokrotnie spotykałem się zapytaniami ze strony moich kole-
żanek i kolegów z pracy, czy kontakt z pracownikami VW Bank możliwy jest 
tylko on-line. Równolegle o to samo zabiegał z drugiej strony mój serdeczny 
kolega Piotr Kurdej, przewodniczący NSZZ Solidarność VW Bank, z którym 
mam przyjemność współpracować w ramach Wspólnej Grupy VW Polska. 
Korzystając ze sposobności, umożliwiłem im więc kontakt osobisty podczas 
naszych zawodów. Jak widać, zainteresowanie jest całkiem spore.

Pamiętaj o ankiecie dot. Oferty Pracowniczej! Na Twoją opinię czekamy do 30 września 2021. Wejdź na: https://tiny.pl/9t4sf
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Wizyta w salonie dealerskim Plichta 

 W dniach 27-29.08.2021 r. w hali MOSiR im. Z. Niedzieli od-
była się pierwsza edycja rozgrywek piłki ręcznej w kategorii młodzi-
czek. Miejsce nie jest przypadkowe, bo to właśnie w tej hali początek 
miała historia zespołu wielokrotnych Mistrzyń Polski. To był weekend 
pełen emocji! Cieszymy się, że jako VW Bank byliśmy sponsorem wy-
darzenia, które z pewnością wpisze się w ogólnopolski sportowy ka-
lendarz.

 Zrobiliśmy wiele, aby nasze wydarzenie było wyjątkowe 
w  każdym aspekcie. Oprócz działań organizacyjnych i promocyjnych 
zadbaliśmy o  wysoki poziom sędziowski i atrakcyjne nagrody. Nasze 
wydarzenie Patronatem Honorowym objął Prezydent Miasta Lublin 
Krzysztof Żuk. Chcemy, aby nasze wydarzenie na stałe wpisało się do ka-
lendarza rozgrywek. Składamy podziękowania dla Volkswagen Bank, 
którzy entuzjastycznie dołączyli do naszej inicjatywy chcąc wspierać 
w rozwoju młode talenty.

Handball Cup 

Podsumowanie działań

 W tym roku odwiedziliśmy salon Seata i Cupry w Gdańsku Pana Aleksandra Plichty, 
gdzie zostaliśmy wspaniale przyjęci. Pracownicy już dobrze znają nasze produkty, a promocje cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz oferty pracowniczej posiadamy nowe rozwiązania 
finansowania, np. kredyt inwestycyjny na elektromobilność czy usługę Vindicat obsługującą nie-
zapłacone faktury. Zachęcamy Was do kontaktu!

Krzysztof Babiak

Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
krzysztof.babiak@vwfs.com

Waldemar Białowąs 
Prezes Zarządu Fundacji MKS Lublin 

Rozmowy o Ofercie Pracowniczej? Jesteśmy na tak!  
Chcecie, abyśmy i Was odwiedzili?
Napiszcie do nas: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.comofertapracownicza.vwbank@vwfs.com

Dzień otwarty z Ofertą Pracowniczą w G&G Lublin

Małgorzata Pytka

Koordynator F&I 
G&G Auto Lublin

 7 września wspólnie z przedstawicielami Volkswagen Bank zorga-
nizowaliśmy spotkanie z  pracownikami G&G Auto Lublin, w celu przedsta-
wienia oferty pracowniczej. Efektem było spore zainteresowanie członków 
naszej załogi, którzy tego samego dnia założyli konta bankowe. Kolejne osoby  
w niedalekiej przyszłości również skorzystają z oferty. Cieszy nas, że VW Bank 
dba o pracowników koncernu, stale poszerza-
jąc swoją ofertę opartą o ciekawe promocje.

Pamiętaj o ankiecie dot. Oferty Pracowniczej! Na Twoją opinię czekamy do 30 września 2021. Wejdź na: https://tiny.pl/9t4sf



 

Cyberbezpieczeństwo

 Wdrożenie zdalnych procesów w nowych produktach, jak np. Aplikacja mobilna czy  
Cash Credit Online, przyspieszyła pandemia Covid 19. Zmiana jest korzystna dla Klienta  
– wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez Internet, jak również dla Banku – zautomatyzowa- 
nych zostało kilkanaście procesów manualnych, takich jak: wideoweryfikacja, elektronicz-
ny podpis dokumentów weryfikacja Klientów w bazach danych, szybsza analiza kredytowa,  
automatyzacja procesów i procedur kredytowych.

Maja Bujek

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

Banki, firmy kurierskie, telekomunikacyjne, portale 
aukcyjne – ostrzegamy przed oszustwami w internecie. 

Cyberoszuści podszywają się pod rozpoznawalne firmy kurierskie, 
banki, portale aukcyjne itp. Tworzą spreparowane strony łudząco 
przypominające te oryginalne. Wysyłają fałszywe linki w wiadomościach 
SMS lub elektronicznych. Prosimy naszych Klientów o czujność  
i zachowanie ostrożności.
Pamiętaj: 
•  upewnij się, że w podesłanym Ci adresie nie ma literówek i na pewno 

dokonujesz płatności, której chcesz dokonać
•  nie udostępniaj innym osobom Twoich haseł i loginów
•  jeżeli masz wątpliwość czy wiadomość pochodzi od danej firmy  

czy instytucji, skontaktuj się z jej infolinią.

Nowa metoda 
oszustwa  
„na kupującego”
Oszuści okradający użyt-
kowników grasują od nie-
dawna na platformie Face-
book Marketplace. 

Złodzieje zachęcają do kliknięcia linku i  postępowanie zgodnie  
z załączonymi instrukcjami. Użytkownicy zostają przekierowa-
ni po odbiór środków na fałszywą stronę, która pozwala oszustom  
na uzyskanie danych od właściciela karty.

Pamiętaj, że:

•   Dane do konta bankowego i karty kredytowej powinny być zawsze 
chronione – nigdy nie podawaj ich osobom nieuprawnionym,  
gdyż może się to skończyć utratą pieniędzy.

•  Oszuści zwykle wykorzystują bardzo profesjonalnie wyglądające 
strony. Sprawdź czy jesteś na właściwej stronie płatności. Upewnij się, 
że dokonujesz operacji, którą chcesz wykonać.

•  Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku takiej manipulacji,  
niezwłocznie zgłoś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa  
na Policji oraz skontaktuj się z bankiem.

Jak wziąć kredyt?
Skorzystaj z kalkulatora,  
aby zdecydować o wysokości 
kredytu i jego okresie.  
Rata wyliczy się sama!

Co będzie Ci potrzebne?
• telefon do podpisania umowy
•  komputer, jeśli wolisz wypełnić wniosek 

w komputerze zamiast w telefonie
• dowód osobisty
• działająca kamerka

Jak skorzystać? Zajrzyj na:
www.vwfs.pl/pracownicy

3. Gotowe!
         Umowę podpiszesz SMSem,  

a po podpisaniu zlecamy  
przelew na Twój rachunek!

1.  Wypełnij wniosek 
         Wypełnij wniosek, zrób przelew  

na 1 zł ze swojego konta oraz 
pokaż nam siebie w kamerce.

2. Poczekaj na decyzję
         Wniosek automatycznie trafi  

do analizy. W ciągu 2-3 dni 
roboczych otrzymasz  
decyzję kredytową.
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Proces Cash Credit Online 

 Cyberbezpieczeństwo to jedno z największych wyzwań współcze-
snych użytkowników sieci, dlatego ostrzeganie Klientów Volkswagen Bank jest 
dla nas kluczowe. Dokładamy wszelkich starań, aby informować Was o niebez-
pieczeństwach, które czyhają na Użytkowników sieci. Powyżej możecie zapo-
znać się z przykładowymi komunikatami. Informacje są wysyłane do Was rów-
nież na bieżąco za pośrednictwem poczty wewnętrznej w serwisie e-direct.

Izabela Trochimiak

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

izabela.trochimiak@vwfs.com

 Czy wiesz, że z kredytu w Ofercie Pracowniczej skorzystało już ponad 1000  
pracowników Grupy VW w Polsce? Teraz jeszcze łatwiej skorzystać z finansowania 
dzięki zmianom w procesie udzielania kredytu. Proces jest w pełni zdigitalizowany,  
z wykorzystaniem najnowszych technologii i sztucznej inteligencji. Cały proces można przejść 
wygodnie w domu, korzystając z komputera i nowego wniosku – w pełni online!

Pamiętaj o ankiecie dot. Oferty Pracowniczej! Na Twoją opinię czekamy do 30 września 2021. Wejdź na: https://tiny.pl/9t4sf



Nasze produkty – opłaty

Od redakcji

Na Twoją opinię czekamy do 30.09.2021 r.

Wypełnij ankietę dotyczącą 
produktów z Oferty Pracowniczej.

 Dokładamy wszelkich starań, aby Newsletter był dla Was ciekawą formą kontaktu z nami. Dlatego też w każdym wydaniu 
oprócz informacji o dostępnych produktach w Ofercie Pracowniczej, zamieszczamy informacje z rynku oraz ciekawostki dotyczące naszych 
działań. Cieszymy się, że większość aktywności prowadzimy wspólnie z Wami, a efekty współpracy widać gołym okiem. 
 Nieustannie udoskonalamy zarówno komunikację, jak i oferty. Żebyśmy mogli jeszcze bardziej odpowiedzieć na Wasze 
oczekiwania, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, którą znajdziecie na stronie: https://tiny.pl/9t4sf. Z góry dziękujemy za 
jej wypełnienie – to Wasz głos liczy się dla nas najbardziej! :)

Pozdrawiamy serdecznie,
Redakcja – Zespół Projektowy Oferta Pracownicza Volkswagen Bank

Redaktor Naczelna 
Izabela Trochimiak
izabela.trochimiak@vwfs.com

Kinga Milewska
kinga.milewska@vwfs.com

Aleksandra Soszyńska
aleksandra.soszynska@vwfs.com

Piotr Gawroński
piotr.gawronski@vwfs.com
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 Konta prywatne w Volkswagen Bank to kolejny produkt, obok 
lokat, przeznaczony dla naszych pracowników ze specjalną ofertą oszczę-
dzania. Rachunki prowadzone są całkowicie za darmo bez żadnych dodat-
kowych warunków. Otwierając konto zyskujesz dostęp do obsługi mobilnej  
i internetowej. Dodatkowo do konta e-direct przysługuje karta płatnicza z no-
wym wizerunkiem.

Katarzyna Woźnicka

Department Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
katarzyna.woznicka@vwfs.com

Kredyt Plus – gotówkowy
•  RRSO 5,63% 1      (Przykład reprezentatywny na str 2)

Kwota kredytu Oprocentowanie Prowizja

2 000 - 24 999 PLN 6,49 % 0 %

25 000 - 250 000 PLN 5,49% 0 %

Limit kredytowy
•  0 zł za przyznanie limitu kredytowego 
•  0 zł za przedłużenie limitu kredytowego
•  RRSO 7,44% 3      (Przykład reprezentatywny na str 2)

Pakiet konta Kwota limitu Oprocentowanie
Standard 2 000 - 100 000 PLN 7,20 %

Silver 2 000 - 100 000 PLN 7,20 %
Gold 2 000 - 100 000 PLN 6,99 %

Konto e-direct osobiste
•  otwarcie i prowadzenie w Pakiecie Standard za darmo
•  promocja – konto w Pakiecie Złotym za 0 zł do końca roku, 

standardowa opłata 9 zł miesięcznie
•  do 250 przelewów w miesiącu za darmo, powyżej 250 każdy 

przelew 0,30 zł 

•  darmowa karta Visa z dodatkowym pakietem ubezpieczeń
•  wypłaty z bankomatów za 1 zł (w Pakiecie Złotym za darmo)
•  sprawdzenie salda i zmiana PIN w bankomacie za darmo
•  ustanowienie polecenia zapłaty 2 zł

Plus Konto (konto oszczędnościowe)
•  otwarcie i prowadzenie za darmo
•  samodzielne konto bez potrzeby otwierania konta osobistego
•  wysokość oprocentowania uzależniona od wysokości środków na koncie

•  pierwszy przelew w miesiącu za darmo, drugi i każdy kolejny 2 zł
•  przelew zewnętrzny 4 zł
•  ustanowienie polecenia zapłaty 2 zł

Wejdź na: 
https://tiny.pl/9t4sf

Pamiętaj o ankiecie dot. Oferty Pracowniczej! Na Twoją opinię czekamy do 30 września 2021. Wejdź na: https://tiny.pl/9t4sf


