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Newsletter
 wakacyjne wydanie Newslettera dotyczącego Oferty Pracowniczej 
Volkswagen Banku / VWFS już jest gotowe :-) Jest to kwartalnik, więc 
standardowo podsumowujemy nasze aktywności z ostatnich trzech 
miesięcy - a działo się bardzo dużo! :-) Jako Volkswagen Bank nawiązali-
śmy współpracę z Ardor Auctions, pierwszym w Polsce domem aukcyj-
nym motoryzacji klasycznej i zabytkowej – wspólnie byliśmy na evencie 
Autonostalgia oraz Vespa Day. Zmieniamy się dla Państwa – dlatego też 
z sukcesem przeprowadziliśmy proces migracji naszych kart bankowych 
do Fiserv Polska, właściciela marki PolCard, należącego do grona świato-
wych liderów technologii płatniczych i � nansowych. Oznacza to, że teraz 
przed nami nowe projekty digitalizacji w obszarze kartowym.
 W tym numerze naszego biuletynu przedstawimy także wiele no-
wości produktowych z obszaru Oferty Pracowniczej Volkswagen Banku
– zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami i oczywiście do ko-
rzystania z naszych produktów i usług. W ostatnim kwartale spotkaliśmy 
się z wieloma z Państwa, a także przeprowadziliśmy kilka wspólnych 
projektów. Relacje zamieściliśmy również w tym Newsletterze. Bardzo 

cieszą nas te wszystkie inicjatywy i spotkania – serdecznie zapraszamy 
do dalszego kontaktu z nami.
 Zbliżają się wakacje, dla wielu z Państwa to czas urlopu i odpoczyn-
ku. Życzymy wszystkim dużo radości w nadchodzącym okresie letnim 
– cieszcie się z każdego słonecznego dnia.
 Serdecznie pozdrawiamy wraz z całym Zespołem Oferty Pracowni-
czej VW Banku,

Daria Pawęda
Dyrektor Departamentu Rozwoju

Biznesu i Obsługi Klienta 
Volkswagen Bank

Ronald Kulikowski
Dyrektor Oddziału 

Volkswagen Bank w Polsce 
(Country Head)

Szanowni Państwo,

Ronald KulikowskiRonald Kulikowski
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Mamy to!
 Mikołaj „Miko” Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali 78. Rajd Polski, 
czyli czwartą rundę Rajdowych Mistrzostw Europy. To pierwsze zwycięstwo polskie-
go kierowcy na tej imprezie od 2013 roku. Drugie miejsce ze stratą 10 sekund zdobył 
Szwed Tom Kristensson, a trzecie Estończyk Ken Torn (strata 18,1 sekundy). Miko 
Marczyk wygrał w sumie 5 z 14 odcinków specjalnych, wszystkie pierwszego dnia. 
 Po sobotnim etapie miał 20,4 sekundy przewagi nad drugim Kristenssonem, 
dlatego w niedzielę jechał spokojnie, kontrolował sytuację, aby nie stracić prowa-
dzenia.
 Następną rundą Rajdowych Mistrzostw Europy będzie szutrowy Rajd 
Żmudzi na Litwie (8-9 lipca). W imieniu całej naszej � rmy dołączamy do gratulacji 
i trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa!

Dariusz Brodnicki 

Dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu
Volkswagen Financial Services

Sehr geehrte Freunde und Kollegen,Sehr geehrte Freunde und Kollegen,
 die Sommerausgabe des Newsletters Mitarbeiterangebot der Volkswagen 
Bank / VWFS ist da :-) 

 Er erscheint vierteljährlich, daher fassen wir standardmäßig unsere Aktivitäten 
der letzten drei Monate zusammen - und es hat sich Einiges getan! :-)
Als Volkswagen Bank haben wir eine Zusammenarbeit mit Ardor Auctions gestartet, 
dem ersten Auktionshaus für Klassiker und Oldtimer in Polen - zusammen waren wir 
auf den Veranstaltungen Autonostalgia und Vespa Day.
 Wir ändern uns für Sie - aus diesem Grund haben wir unsere Bankkarten erfolg-
reich zu Fiserv Polen, dem Eigentümer der Marke PolCard, einem der weltweit füh-
renden Anbieter von Zahlungs- und Finanztechnologien, migriert - das bedeutet, dass 
wir jetzt neue Projekte im Kartenbereich digitalisieren werden.
In dieser Ausgabe unseres Newsletters stellen wir Ihnen auch viele neue Produkte 
im Bereich Mitarbeiterangebote der VW Bank vor – wir laden Sie ein, diese Informa-

tionen zu lesen und natürlich unsere Produkte und Dienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen. Im letzten Quartal konnten wir viele von Ihnen tre� en und auch einige ge-
meinsame Aktionen durchführen. Wir haben die Berichterstattung auch in diesen 
Newsletter aufgenommen. Wir freuen uns sehr über all diese Initiativen und Tre� en
– wir laden Sie herzlich ein, mit uns weiter in Kontakt zu bleiben.

 Die Sommerferien nähern sich…   Für viele von Ihnen ist es die Zeit des Urlaubs 
und guter Erholung. Für die kommende Sommerzeit wünschen wir Ihnen viel Freude. 
Genießen Sie jeden sonnigen Tag!

Mit freundlichen Grüßen

Daria Pawęda – Abteilungsdirektor für Geschäftsentwicklung und Kundendienst 
bei Volkswagen Bank GmbH Filiale in Polen
Ronald Kulikowski – Filialedirektor der Volkswagen Bank in Polen (Country Head)

Nawiązując do tradycji naszego koncernu, wspieramy także pasjonatów 
klasycznej motoryzacji, o czym możecie przeczytać na naszych pro� lach: 
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OFERTA PRACOWNICZA Aby poznać naszą Ofertę Pracowniczą odwiedź stronę: www.vwfs.pl/pracownicy www.vwfs.pl/pracownicy 
lub napisz maila na: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.comofertapracownicza.vwbank@vwfs.com



Pamiętaj!
W naszej ofercie 
wciąż jest dostępna 
opcja wydłużenia 
harmonogramu spłaty 
kredytu – Flexi Kredyt

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

Flexi Kredyt rozciąga okres kredytowania!

Oferta Volkswagen Bank – NOWOŚCI, PROMOCJE

str. 2 

Wejdź na: www.vwfs.pl/pracownicy i złóż 
wniosek korzystając z kodu promocji: „Wakacje” 

 Realizuj marzenia niezależnie od pory roku, a w tegoroczne wa-
kacje możesz je jeszcze łatwiej i szybciej spełnić. Od 1 lipca startujemy 
z super promocją kredytu gotówkowego. Oprocentowanie już od 7,99% 
bez ukrytych kosztów. Szczegóły dotyczące oferty sprawdź na naszej 
stronie internetowej!

Kredyt gotówkowy – promocja wakacyjna: 
• maksymalna kwota aż 250 000 zł
•  oprocentowanie promocyjne już od 7,99% 

(RRSO 11,45%1) 
• szybki wniosek i szybka wypłata!
• brak prowizji
•  możliwość rozłożenia kredytu nawet 

na 120 miesięcy

• brak poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń
•  promocja trwa od 01.07.2022 do odwołania, 

nie dłużej niż do 31.08.2022 

Piotr Kowa

Specjalista
Zespół Kredytów, Kart oraz Sprzedaży Bezpośredniej

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

 1  Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,45%, całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 67 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 96 039 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 10,89% w skali roku, całkowity koszt kredytu 29 039 zł (w tym: prowizja 
0,00 zł, odsetki 29 039 zł), 84 miesięczne raty, w wysokości po 1 143 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.05.2022 r. Oferta promocyjna dostępna po wpisaniu kodu promocji, obowiązuje od 01.07.2022 r. 
do odwołania, nie dłużej niż do 31.08.2022 r.

Zapłać kartą minimum 10 razy w miesiącu na łaczną 
kwotę 100 zł, a tyle samo tra�  na Twoje konto. 
W czasie trwania promocji możesz zgarnąć aż 300 zł!

Czas trwania promocji: 01.07-30.09.2022 r.
Oferta tylko dla nowych klientów, którzy otworzą 
konto w Pakiecie Złotym z kartą Visa Gold.

Szczegóły dostępne na www.vwfs.pl/pracownicy/

Płać kartą Visa Gold 
i zgarnij aż 300 zł!

Wakacyjny apetyt rośnie
w miarę płacenia!

e-mail: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com, Infolinia: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych); +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy) 
Punkt Obsługi Klientów: Budynek Rondo I, Rondo ONZ 1 w Warszawie. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Możesz również wysłać SMS – oddzwonimy 
do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Obszar kredytowy 
Kinga Milewska: +48 698 673 183 
Klaudia Żero: +48 882 104 681
Piotr Kowa: +48 604 721 766

Pracujemy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 9:00 - 16:00.

Lokata 5 Plus

Dobra inwestycja wolnych środków!
• Wysokie oprocentowanie 4% w skali roku 
• Minimalny wkład już od 1000 zł
• Kwartalna kapitalizacja odsetek

Oferta obowiązuje od 14 czerwca.

Od 14 czerwca oprocentowanielokaty wzrasta!



• szeroki zakres ubezpieczenia:
–  bezpieczna karta – ochrona przed 

nieuprawnionym użyciem karty
–  przedłużona ochrona na sprzęt 

AGD i RTV
– pakiet „torebka”
–  assistance medyczny z wizytami 

lekarzy i dostawą leków

•   brak opłat za przewalutowanie 
transakcji zagranicznych 

•  bezpłatne wypłaty ze wszystkich
bankomatów w kraju oraz w Europie i EOG

Więcej informacji znajdziesz na: 
www.vwfs.pl/pracownicy w sekcji 
Dokumenty do pobrania – Karty Płatnicze 
– Pakiet Złoty– warunki ubezpieczenia

miesięcznie

Dodatkowo 
w Pakiecie 
Złotym:

0 zł
• prowadzenie konta
• pierwsze 500 przelewów internetowych w miesiącu
• wydanie, obsługa i wznowienie karty Visa Business
• ubezpieczenie w ramach Pakietu Biznes

Konto 
� rmowe dla 
samozatrudnionych

• za założenie, prowadzenie i przelewy
• za kartę Visa
•  dostęp elektroniczny  i przez aplikację mobilną0 zł

9 zł

Konto 
osobiste 
z kartą Visa:

Plus Konto oszczędnościowe

Elastyczny sposób na oszczędzanie!
• 0 zł za otwarcie i prowadzenie
• Oprocentowanie środków aż do 2,60% 
•  Wysokość oprocentowania uzależniona od wysokości salda
• Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz, szybki transfer z konta e-direct

Oferta obowiązuje od 14 czerwca.

* jednoosobowa działalność gospodarcza

Oferta Volkswagen Bank

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

Wybierz konto 
Volkswagen Bank 
dopasowane
do Twoich potrzeb!
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Współpraca Fiserv Polska i Volkswagen Bank GmbH 
Oddział w Polsce nabiera rozpędu! W kwietniu br. zakończy-
liśmy z sukcesem migrację danych kart z systemu Banku do 
Fiserv Polska. Teraz naszym zadaniem jest wspieranie banku 
w ambitnych planach rozwoju i dalszej digitalizacji usług. 
Fiserv, jako szybko rozwijający się � ntech, jest także otwarty 
na wdrożenia koncentrujące się na przyszłości transportu 
i zielonej energii.

Aleksandra Gren

Dyrektor Global Financial Solutions 
w Fiserv Polska S.A.

e-mail: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com, Infolinia: 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych); +48 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy) 
Punkt Obsługi Klientów: Budynek Rondo I, Rondo ONZ 1 w Warszawie. 

Visa Bene� t – dla posiadaczy kart Visa specjalne rabaty na oferty wakacyjne:
•  Stena Line 10% rabatu, Stena Line (do 31.08.22) 
•  Fly.pl rabat 200 zł na rezerwacje wykonane poprzez portal 

Fly.pl (do 31.08.23)
•  Kampery Wadowscy 200 zł rabatu na zakup lub wynajem 

kampera Campery Wadowscy (do 1.10.22) 

•  Park of Poland 20 zł zniżki na bilet Park of Poland 
(do 31.08.22) 

•  Legendia Ślaskie Wesołe Miasteczko 20% rabatu
(do 23.10.22)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Możesz również wysłać SMS – oddzwonimy 
do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Rachunki / Lokaty / Karty 
Katarzyna Woźnicka: + 48 604 906 770 
Aleksandra Wiśniewska: +48 604 906 794

Pracujemy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 9:00 - 16:00.

www.vwfs.pl/pracownicy/

Wejdź na: 

i otwórz konto 
już dziś!

pierwsze 500 przelewów internetowych w mie

Oferta dla pracowników 
koncernu prowadzących JDG*



W dniu 09.06.2022 r. zwycięzcy konkursu OM NSZZ „Solidarność” 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz laureaci drugiego miejsca OZ NSZZ 
„Solidarność” Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. odwiedzili muzeum 
poświęcone klasycznej motoryzacji VW. Dziękujemy za aktywne 
promowanie konta osobistego w Ofercie Pracowniczej Volkswagen Bank!

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to produkty skrojone na miarę Twoich potrzeb. str. 4 

Wydarzenia

Paweł Warczyński 

Zastępca Przewodniczącego 
OZ NSZZ „Solidarność” 

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Adam Rusiecki

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

Piotr Olbryś

Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Nieustannie słuchamy Waszych potrzeb i chętnie rozmawiamy o Ofercie Pracowniczej

Solidarność Poznań 
– bieg charytatywny i Dzień Dziecka

Zwiedzanie muzeum Volkswagena 
w Pępowie – nagroda za udział 
w konkursie „Poleć Konto – zgarnij pobyt”

VGP Championship Darts

Centrum Dystrybucyjne 
Volkswagen Group Polska

Na początku maja mieliśmy 
okazję kolejny raz spotkać się w  Po-
znaniu z przedstawicielami VW Bank. 
Magazyn wywarł duże wrażenie 
na naszych gościach. Przy okazji, 
w ramach stałej współpracy, omó-
wiliśmy kwestie związane z bieżą-
cym dostępem pracowników VGP do 
Oferty Pracowniczej VW Banku, jak 
również przedstawiliśmy nasze ocze-
kiwania w zakresie możliwości zor-
ganizowania bezpośrednich spotkań 
z pracownikami VW Bank.

Volkswagen Motor Polska, 
Polkowice
 Wizyty VW Banku w Polko-
wicach zawsze cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 
 Od wielu lat organizujemy 
regularne spotkania przedstawi-
cieli banku z pracownikami. Dzię-
ki temu „od ręki” można załatwić 
swoje sprawy z bankiem, a to jest 
niezwykle istotne w świecie, w któ-
rym czas jest na wagę złota.

 W maju na terenie fabryki Volkswagen Poznań odbył się 
charytatywny bieg „Solidarni z Ukrainą”.  Pracownicy rywalizo-
wali ze sobą na dystansie 5 i 10 km, a  zwycięzcy biegu otrzymali 
upominki od VW Banku, które były miłą niespodzianką. Kolejne 
wydarzenie, które niedawno miało miejsce, to Dzień Dziecka 
z Solidarnością. Impreza odbywała się równolegle w dwóch 
kinach, w Poznaniu oraz Wrześni, a na dzieci czekał słodki pre-
zent. Dziękujemy za wsparcie eventów.

 W dniu 28 maja odbyła się kolejna edy-
cja Mistrzostw Volkswagen Group Polska w Darta. 
W zawodach rywalizowało ponad sto osób w osobnych 
kategoriach kobiet i mężczyzn. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, na miejscu nie zabrakło przedstawicieli VW 
Bank. Ten cykliczny event to bowiem okazja do tego, 
by zainteresowani mogli w bezpośredniej rozmowie za-
poznać się z Ofertą Pracowniczą VWB. W ramach współ-
pracy VW Bank ufundował nagrody, które po zakończeniu 
mistrzostw zostały rozlosowane wśród uczestników.

W dniu 09.06.2022 r. zwycięzcy konkursu OM NSZZ „Solidarność” 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz laureaci drugiego miejsca OZ NSZZ 
„Solidarność” Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. odwiedzili muzeum 
poświęcone klasycznej motoryzacji VW. Dziękujemy za aktywne 
promowanie konta osobistego w Ofercie Pracowniczej Volkswagen Bank!

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to produkty skrojone na miarę Twoich potrzeb. str. 4 

Zwiedzanie muzeum Volkswagena 
w Pępowie – nagroda za udział 
w konkursie „Poleć Konto – zgarnij pobyt”

pracy VW Bank ufundował nagrody, które po zakończeniu 
mistrzostw zostały rozlosowane wśród uczestników.

Adam Rusiecki 

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

Agnieszka Stefanko

Specjalista ds. Personalnych i Komunikacji / CSR
Komunikacja Wewnętrzna / Dział Personalny

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

VGP Championship DartsVGP Championship Darts
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ubiegłych, na miejscu nie zabrakło przedstawicieli VW 
Bank. Ten cykliczny event to bowiem okazja do tego, 
by zainteresowani mogli w bezpośredniej rozmowie za-
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 W maju na terenie fabryki Volkswagen Poznań odbył się 
charytatywny bieg „Solidarni z Ukrainą”.  Pracownicy rywalizo-
wali ze sobą na dystansie 5 i 10 km, a  zwycięzcy biegu otrzymali 
upominki od VW Banku, które były miłą niespodzianką. Kolejne 
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Sieć dealerska

Porsche – współpraca z VWB w obszarze elektromobilności

Robert Nowakowski

Wiceprezes Zarządu Ster Sp. z o.o. 
Warszawska 222, 26-600 Radom

Arkadiusz Wlekliński

Dyrektor Seat Pro Moto
JKK Moto Kwiatkowski Sp. k. 

Marek Berdychowski

Prezes 
Berdychowski Autoryzowany Dealer Volkswagen

 W ostatnim czasie pojawiliśmy się w kilku miejscach, gdzie pod każdym 
względem nasza oferta została bardzo dobrze przyjęta. Nasze spotkania odbyły 
w następujących lokalizacjach: Radom – Ster Sp. z o.o., Katowice – JKK Moto 
Kwiatkowski Sp.k., Poznań – Berdychowski Sp.j.
 Dzięki wizytom w Państwa stacjach dealerskich podczas rozmów 
dowiadujemy się jak możemy poprawić i wykorzystać nowe pomysły w naszej 
ofercie bankowej/pracowniczej. Każdy dodatkowa informacja pozwala nam 
poprawić ofertę i poszerzyć nasze horyzonty. 

Jeśli ktoś szuka dobrej oferty kredytowej lub depozytowej, to poprzez naszą 
akwizycję szybciej dotrze do naszego produktu. 

  W kwietniu w naszym salonie 
w Radomiu gościliśmy przedstawicieli 
Volkswagen Banku. Podczas spotkania rozma-
wialiśmy m.in. o produktach i rozwiązaniach 
dla biznesu. Oprócz tych rozwiązań ciekawą 
ofertą była zaprezentowana przez przedsta-
wicieli banku propozycja produktów przezna-
czonych dla pracowników stacji dealerskiej. 
Dziękujemy za owocne spotkanie, w trakcie 
którego wymieniliśmy wiele ciekawych infor-

macji. Mamy nadzieję, że posłużą one do budowania dalszej dobrej współpracy 
w przyszłości i przyniosą kolejne rozwiązania dla biznesu i pracowników stacji 
dealerskich.    

 Dzięki spotkaniu z pracownikami 
Volkswagen Banku, które odbyło się w sie-
dzibie naszej � rmy w Katowicach, zmieniła 
się moja wiedza na temat oferty banku. 
Oferta kojarzyła mi się wyłącznie z � nanso-
waniem samochodów. 
Dziś już wiem, że bank dysponuje o wiele szer-
szą gamą możliwości, nie tylko ze sfery mo-
toryzacji. Podczas spotkania  zapoznałem się 
z możliwościami � nansowymi  wspierania

rozwoju działalności dealera, jak również z ofertą skierowaną dla pracowni-
ków stacji. Dziękuję za wizytę i zapraszam  ponownie na spotkanie z naszymi 
pracownikami. 

 Ostatnia wizyta w naszym salonie 
pozwoliła na przybliżenie produktów � -
nansowych w ramach Oferty Pracowni-
czej Volkswagen Bank. Specjalna oferta 
dedykowana wszystkim pracownikom 
oraz ich rodzinom cieszyła się zainte-
resowaniem, a dzięki osobistej wizycie 
ekspertów Volkswagen Bank udało się 
zaczerpnąć wszystkich niezbędnych in-
formacji o rozwiązaniach dostępnych dla 
pracowników salonu dealerskiego.

Krzysztof Babiak

Koordynator Zespołu Finansowania i Obsługi Dealerów
Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta

krzysztof.babiak@vwfs.com 

Zenon Płudowski

Kierownik Salonu CARSED ŠKODA 

 W dniu 11.06.2022  r. 
� rma CARSED – dealer 
marki ŠKODA, przy udziale 
Volkswagen Banku, zorga-
nizowała Wielki Piknik Ro-
dzinny. Zaproszeni goście 
zapoznali się z ofertą marki, 
ale również mieli możliwość 
poznania bliżej propozycji 
Banku, co zresztą spotkało 

się ze sporym zainteresowaniem. Ilość atrakcji oraz biesiada przy grillu po-
zwoliły bawić się korzystając z pięknej pogody. Dziękujemy pracownikom 
banku za aktywny udział.

 Ogromnie się cieszymy, że VW Bank jest naszym partnerem no-
wej inwestycji, szybkiej ładowarki Porsche Turbo Charger o mocy 320kW 
w Porsche Experience Center Silesia Ring. Jest to ważny krok w kierunku 
elektromobilności, który pozwala nam nie tylko swobodnie realizować 
programy szkoleniowe, ale również uzupełnia mapę Polski o kolejny szybki 
punkt ładowania dla naszych Klientów.

Marek Sworowski

Marketing Director Porsche Polska
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Dzielimy z Wami pasję do klasycznej motoryzacji

 W dniu 28.05.2022 r. odbyła się w Piasecznie w Liberty 
Motors niezwykła licytacja 15 zabytkowych skuterów Vespa.  

 Podczas wydarzenia wylicytować można było m.in. takie mo-
dele jak V90, 50 Special, PX 125 T5 czy PK 50S. Dzięki owocnej współ-
pracy z domem aukcyjnym Ardor, ekipa Volkswagen Bank pojawiła się 
na miejscu wraz z ofertą dla klientów. 

Goście licytacji mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi szczegó-
łami naszych rozwiązań w towarzystwie eksperta Volkswagen Bank.

 W kwietniu rozpoczęliśmy współpracę z jedynym w Polsce 
domem aukcyjnym dla pasjonatów klasycznej i zabytkowej motory-
zacji. Partnerstwo między Volkswagen Bank a Ardor Auctions otwie-
ra wiele możliwości – zwłaszcza dla pasjonatów klasycznej motory-
zacji.

Goście domu aukcyjnego będą mogli na miejscu zapoznać się z ofer-
tą banku, w ramach której na szczególną uwagę zasługuje atrak-
cyjnie oprocentowany kredyt na klasyka. Tym samym będą mogli 
zrobić pierwszy krok do realizacji marzenia o własnym oldtimerze 
lub youngtimerze.

 Zainteresowanie autami klasycznymi rośnie zarówno wśród 
pasjonatów spędzających każdą wolną chwilę w garażu, kolekcjonerów 
powiększających swoje zbiory wyszukanymi egzemplarzami, jak i wśród osób 
szukających nowych sposobów na ulokowanie nadwyżki oszczędności. 

 Zakup ponadczasowych modeli może być doskonałą lokatą, a  coraz 
częściej dobrą długoterminową inwestycją. Przede wszystkim to jednak 
spełnienie marzeń. Cieszy nas fakt, że marka taka jak Volkswagen Bank 
wspiera fanów klasycznej motoryzacji. Nie możemy doczekać się efektów tej 
współpracy.

 Targi Motoryzacji Zabytkowej to znacznie więcej, niż wydarzenie 
branżowe dla pasjonatów retro motoryzacji. Żywa lekcja historii, jaką sta-
nowi możliwość przeniesienia się w czasie do sentymentów młodości, cza-
sów naszych rodziców, czy nawet dziadków, pozwala nam na stworzenie 
niemożliwego – małego wehikułu czasu.

 Tak o wydarzeniu pisali organizatorzy kultowego już wydarzenia 
o klasycznej motoryzacji Auto Nostalgia. I rzeczywiście – podczas zwiedzania 
uczestnicy mieli okazję przenieść się w czasie i poczuć klimat retro.
 Nie mogło nas tam zabraknąć! Dla fanów zabytkowych pojaz-
dów mieliśmy przygotowane rozwiązanie �nansowe ułatwiające spełnienie 
marzeń związanych z klasyczną motoryzacją. A w połączeniu z ofertą nasze-
go nowego partnera – domu aukcyjnego Ardor Auctions, marzenia były do 
zrealizowania na wyciągnięcie ręki.

Volkswagen Bank nawiązał współpracę z domem aukcyjnym Ardor Auctions

zacji. lub youngtimerze.

 Zainteresowanie autami klasycznymi rośnie zarówno wśród 
pasjonatów spędzających każdą wolną chwilę w garażu, kolekcjonerów 
powiększających swoje zbiory wyszukanymi egzemplarzami, jak i wśród osób 
szukających nowych sposobów na ulokowanie nadwyżki oszczędności. 

 Zakup ponadczasowych modeli może być doskonałą lokatą, a  coraz  Zakup ponadczasowych modeli może być doskonałą lokatą, a  coraz 
częściej dobrą długoterminową inwestycją. Przede wszystkim to jednak częściej dobrą długoterminową inwestycją. Przede wszystkim to jednak 
spełnienie marzeń. Cieszy nas fakt, że marka taka jak Volkswagen Bank spełnienie marzeń. Cieszy nas fakt, że marka taka jak Volkswagen Bank 
wspiera fanów klasycznej motoryzacji. Nie możemy doczekać się efektów tej wspiera fanów klasycznej motoryzacji. Nie możemy doczekać się efektów tej 
współpracy.współpracy.

Klasyki to nie tylko samochody – Vespa Day

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

Przemysław Grygiencze

Dyrektor Generalny w Ardor Auctions

Auto Nostalgia 2022 – relacja z wydarzenia



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

VWFS STORE

PRODUKTY BANKOWE
www.vwfs.pl/pracownicy

OFERTA PRACOWNICZA

str. 7

 Zapraszamy do naszego, jedynego na świecie otwartego salo-
nu pod marką Volkswagen Financial Service. W naszym salonie, który 
istnieje już ponad rok, oferujemy w ciągłej sprzedaży ponad 160 samo-
chodów naszych marek koncernowych i nie tylko.
Nasze samochody mają sprawdzoną historię serwisową, wiarygodny 
przebieg oraz pewne pochodzenie. Do każdego samochodu Klienci otrzy-
mują gratis dodatkową gwarancję na rok. Każde auto przed sprzedażą 
jest wery�kowane i przechodzi badanie techniczne. 
 Do każdego samochodu oferujemy również atrakcyjne �nanso-
wanie (klasyczne oraz jak w abonamencie), ubezpieczenie komunikacyjne 
oraz pakiet przeglądów serwisowych. Pracownicy salonu chętnie odpo-
wiedzą na każde pytanie oraz pomogą wybrać samochód.  
 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i pozostawienia 
zapytania przez formularz kontaktowy: https://store.vwfs.pl/kontakt

 W VW FS STORE posiadamy rozwiązania dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb. Oferujemy kredyt gotówkowy oraz leasing, za 
pośrednictwem których klienci mogą s�nansować swoje wymarzone 
auto. Proponowane przez nas produkty z rynkową wartością końco-
wą charakteryzują się zdecydowanie niższą ratą niż klasyczne kredyty 
ratalne i są najlepszą opcją dla osób, które planują częściej zmieniać 
samochód. Klient spłaca tylko część ceny pojazdu, odpowiadającą spo-
dziewanej utracie wartości auta w trakcie trwania umowy. Wszystkich 
klientów zapraszamy do odwiedzenia VW FS STORE, gdzie nasi dorad-
cy pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie.

Pierwszy na świecie salon aut używanych 
– Volkswagen Financial Services STORE

Łopuszańska 36, Warszawa 

 Jakub Rosłon
Menedżer Salonu 

Volkswagen Financial Services Store 

Magdalena Kaca

Dyrektor
Departament Zarządzania Klientem i Produktem

magda.kaca@vwfs.com

Mamy auto jakiego szukasz! 
Sprawdź na https://store.vwfs.pl

PAMIĘTAJ!

Jako Pracownik koncernu VW, możesz skorzystać: 

•  z preferencyjnego kredytu gotówkowego 
– nawet do 250 tys. zł z kodem VWFS STORE!

•  w ramach Oferty Pracowniczej masz również dostęp 
do bogatej oferty kredytów samochodowych

Szczegóły na www.vwfs.pl/pracownicy/



Cyberbezpieczeństwo

Od redakcji

Interesują Cię produkty bankowe (bezpłatne konto, korzystny kredyt)? Napisz do nas: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com

 Wakacyjna odsłona Newslettera to okazja do zapoznania się z naszymi najnowszymi promocjami oraz zmianami 
w Ofercie Pracowniczej Volkswagen Bank. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi dla Was 
propozycjami. W promocji Cashback możecie zarobić nawet 300 zł!
Chcielibyście, aby w kolejnej edycji Newslettera znalazły się konkretne informacje? Zapraszamy do kontaktu! 

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że wydanie wakacyjne to ostatnie wydanie w tym roku nadzorowane 
przez Izę Trochimiak. Iza bowiem wybiera się na krótką przerwę zawodową i wraca do nas w przyszłym roku. 
W tym czasie w sprawach komunikacyjnych Izę w roli Redaktor Naczelnej zastępować będzie Ola Soszyńska 

Pozdrawiamy serdecznie, 
Redakcja – Zespół Projektowy Oferta Pracownicza Volkswagen Bank 
(Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta)

Redaktor Naczelna 
Izabela Trochimiak
izabela.trochimiak@vwfs.com

Michał Miernik
michal.miernik@vwfs.com

Kinga Milewska
kinga.milewska@vwfs.com

Aleksandra Soszyńska
aleksandra.soszynska@vwfs.com

Katarzyna Michalska
katarzyna.michalska@vwfs.com
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Pamiętaj:
•  Dane do konta bankowego i karty kredytowej 

powinny być zawsze chronione – nigdy
nie podawaj ich osobom nieuprawnionym, 
gdyż może się to skończyć utratą pieniędzy, 
a nawet zaciągnięciem pożyczki na Twoje dane.

•  Dokładnie sprawdzaj adres i wygląd strony,
na której podajesz dane logowania do banku 
czy karty płatniczej.

•  Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku takiego 
oszustwa, niezwłocznie złóż zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa na Policji 
oraz skontaktuj się ze swoim bankiem.

Przypominamy, na co warto zwrócić uwagę:
•  Nie daj się oszukać i zawsze sprawdzaj, czy strona płatności, z której korzystasz, 

jest zaufana. 
•  Nie płać za kuriera, przesyłki czy nawet zakupy, jeśli płatność wzbudza Twoje 

wątpliwości. 
•  Korzystaj tylko ze sprawdzonych i zaufanych pośredników płatności.
•  Na portalach aukcyjnych przestępcy wyłudzają dane z użyciem linków 

do fałszywych stron WWW. Przestępca komunikuje się ze sprzedawcą 
i wypytuje o szczegóły dotyczące przedmiotu sprzedaży – zazwyczaj robi
to z użyciem komunikatora.

•  Oszuści również podszywają się pod strony internetowe dużych banków. 
Posługują się fałszywymi stronami bankowości elektronicznej. Fałszywe 
panele logowania wyglądają bardzo podobnie do prawdziwych, dlatego łatwo 
o pomyłkę. Wprowadzane na takich stronach hasła tra�ają bezpośrednio 
w ręce oszustów. Prosimy o ostrożność!

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie podczas surfowania w sieci.
Nie wszystkie informacje pochodzą ze sprawdzonych źródeł.

Czy kłódka w pasku adresu strony = bezpieczeństwo?

To jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących 
cyberbezpieczeństwa!  Kłódka oznacza, że ruch do strony jest 
szyfrowany, ważniejsze jest to, komu wysyłamy nasze zaszy-
frowane dane.  

Przed podaniem danych lub hasła na stronie sprawdź 
poprawność domeny. Zwróć szczególną uwagę na literówki, 
powtórzenia liter i znaki przypominające inne litery w adresie 
(np. VW BANĶ — widzisz „języczek” pod K?). 


