
Z życia naszego Brand Hero VW Beetle
VW Bank wspiera klasyczną motoryzację

Idealny „youngtimer”
 W tym roku mija 26 lat od kiedy rozpocząłem współpracę z koncernem 
Volkswagen. Ponad ćwierć wieku pracy w VW spowodowało, że ruszyły poszu-
kiwania własnego klasyka. I tak pojawił się Golf I Cabrio znaleziony na drugim 
końcu Polski. 
 Zakup okazał się strzałem w dziesiątkę, bo auto zachowało się w świet-
nym stanie. Golf I generacji to idealny youngtimer na sezon letni. Miłość do kla-
sycznych aut idzie w parze z tradycją naszego koncernu VW, więc ta historia nie 
mogła skończyć się inaczej.

Newsletter
 przedstawiamy Wam wrześniowe wydanie Newslettera doty-
czącego Oferty Pracowniczej Volkswagen Bank. Chociaż lato przemija, 
to nasze produkty i usługi są stale dla Was dostępne, o czym możecie 
przeczytać na stronie 2 i 3. Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzy-
stania z promocji cashback VISA GOLD dla nowych Klientów, która do-
biega końca. Rozszerzamy też portfolio wizerunków naszych kart Visa, 
od klasyka do elektryka – a nowościami w naszej ofercie są VW ID Buzz 
oraz Porsche Taycan. Koniecznie śledźcie najświeższe informacje, gdyż 
w planach mamy dodanie do naszej oferty nowych wizerunków, tak 
aby każdy fan motoryzacji znalazł coś dla siebie.
 
 W biuletynie znajdziecie też relacje z naszych ostatnich obecności  
– zarówno w sieci dealerskiej, jak i w fabrykach. A mimo wakacji dzia-
ło się bardzo dużo!  Wszystkim dziękujemy za zaproszenia i chętnie  
odwiedzimy każdą naszą koncernową lokalizację w Polsce, czy wes-
przemy naszymi gadżetami. Staramy się doskonalić nasze rozwiązania 
finansowe i dopasowywać je do Waszych potrzeb, dlatego bardzo ceni-
my możliwości osobistych spotkań oraz rozmów, które pozwalają nam  
na stałe rozwijanie produktów i usług dla Was oraz Waszych Rodzin.

 Nawiązując do tradycji naszego koncernu, konsekwentnie wspiera-
my klasyczną motoryzację i zachęcamy do odwiedzania naszego profilu  
Car Square na Facebooku oraz Instagramie.
 
 Powoli kończy się lato i nadchodzi jesień. Każda pora roku niesie 
jednak wiele dobrych elementów, dlatego wszystkim życzymy do-
świadczenia pięknej polskiej złotej jesieni.

Pozdrawiamy wraz z całym Zespołem Oferty Pracowniczej VW Bank,

Daria Pawęda 
Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Biznesu i Obsługi Klienta  
Volkswagen Bank

Ronald Kulikowski
Dyrektor Oddziału  

Volkswagen Bank w Polsce  
(Country Head)

Drodzy Czytelnicy,

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank

Nawiązując do tradycji naszego koncernu, wspieramy także pasjonatów  
klasycznej motoryzacji, o czym możecie przeczytać na naszych profilach: 
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Liebe Leser,Liebe Leser,  
 wir präsentieren Euch die September-Ausgabe des Mitarbeiter-Aktions-News-
letters der Volkswagen Bank. Auch wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, stehen 
Euch unsere Produkte und Dienstleistungen ständig zur Verfügung, was Ihr auf den 
Seiten 2 und 3 nachlesen könnt. Wir möchten Euch besonders daran erinnern, dass 
die cashback VISA GOLD-Aktion für Neukunden zum Ende kommt. Außerdem erwei-
tern wir das Bildportfolio unserer Visa-Karten, vom Klassiker bis zum Elektriker – und 
die neuen Bilder in unserem Angebot sind VW ID Buzz und Porsche Taycan. Bitte folgt 
unbedingt den Informationen, da wir planen, unser Angebot um neue Bilder zu er-
weitern, damit jeder Autofan etwas für sich finden kann.
 
 Im Newsletter findet Ihr auch Berichte von unserer jüngsten Präsenz – sowohl 
im Händlernetz als auch in den Werken. Und trotz der Feiertage ist viel passiert!  
Wir bedanken uns bei allen für die Einladungen und besuchen gerne jeden unserer 
Gruppenstandorte in Polen oder unterstützen Euch mit unseren Gadgets. Wir ver-
suchen, unsere Finanzlösungen kontinuierlich zu verbessern und an Eure Bedürfnisse  

anzupassen, deshalb schätzen wir die Möglichkeit persönlicher Treffen und Gesprä-
che, die es uns ermöglichen, Produkte und Dienstleistungen für Euch und Eure Fami-
lien ständig weiterzuentwickeln.
 Der Tradition unseres Unternehmens folgend, unterstützen wir konsequent 
die klassische Motorisierung und laden Euch herzlichst ein, unser Carsquere-Profil auf 
Facebook und Instagram zu besuchen. 
 Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und der Herbst naht. Jede Jahres-
zeit enthält jedoch viele gute Seiten, daher wünschen wir Euch allen einen schönen 
polnischen goldenen Herbst. 

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)
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OFERTA PRACOWNICZA Aby poznać naszą Ofertę Pracowniczą odwiedź stronę: www.vwfs.pl/pracownicy 
lub napisz maila na: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com

Piotr Olbryś

Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność”  
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
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Kredyt gotówkowy 
• maksymalna kwota aż 250 000 zł
•  oprocentowanie już od 8,49% (RRSO 8,83% 1) 
• szybki wniosek i szybka wypłata!
• brak prowizji

•  możliwość rozłożenia kredytu  
nawet na 120 miesięcy

•  brak poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń
• czas trwania oferty 01.09-30.11.2022 r.

Śledź na bieżąco nasze oferty na stronie: www.vwfs.pl/pracownicy/

 Nie zwalniamy tempa i rozwijamy się dla Was. W najbliższych miesiącach urucho-
mimy nową opcję w kredycie online – kredyt konsolidacyjny. Teraz będziecie mogli zło-
żyć wniosek o kredyt konsolidacyjny online i zamienić wiele rat na jedną. Również Wasi 
znajomi i przyjaciele spoza grupy pracowników będą mogli skorzystać z oferty kredytu 
konsolidacyjnego.

Bartosz Doraziński

Ekspert ds. Kredytów 
bartosz.dorazinski@vwfs.com 

 1  Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego Volkswagen Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,83 %, całkowita kwota kredytu 25 849,00 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 31 812,44 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 8,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 5 963,44 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 5 963,44 zł), 59 miesięcznych rat, 
w wysokości 530,21 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 530,05 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2022 r. Oferta promocyjna obowiązuje od 01.09.2022 r. do odwołania, nie dłużej 
niż do 30.11.2022 r.

Masz kredyt gotówkowy lub samochodowy VW Bank?
Otwórz konto za 0 zł lub Gold za 9 zł i korzystaj z Pakietu Korzyści  

w bankowości internetowej oraz mobilnej!

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

Obszar kredytowy 
Kinga Milewska: +48 698 673 183  

Klaudia Żero: +48 882 104 681  
Piotr Kowa: +48 604 721 766

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

Aleksandra Wiśniewska: +48 604 906 794
Damian Plaskowski: +48 604 906 758

Masz pytania?  
Skontaktuj się z nami!
 
Możesz również wysłać SMS  
– oddzwonimy do Ciebie  
najszybciej, jak to możliwe.

 Rozwój bankowości interneto-
wej i  mobilnej w Volkswagen Bank 
podąża w kierunku marketplace ban-
kingu. Bank staje się miejscem, gdzie 
klient poza usługami z obszaru finan-
sów, znajdzie produkty ułatwiające 
codzienne życie. 

We współpracy z Asseco Poland S.A. 
wdrożymy m.in. BLIK, płatności za 
parkingi i autostrady, czy zarządzanie 
celami oszczędzania.

Mariusz Karchut

Key Account Manager
Asseco Poland S.A.

 Aplikacja Volkswagen Bank skupia wszystkie produk-
ty bankowe w jednym miejscu oraz umożliwia wygodny 
i bezpieczny dostęp do Twoich środków. Kredytem gotówko-
wym, samochodowym lub innym możesz w wygodny spo-
sób zarządzać z poziomu zarówno aplikacji, jak i bankowości 
elektronicznej. Znajdziesz tam szczegóły kredytu i harmono-
gram, a także opcje spłaty raty kredytu. Zadbaj także o swoje 
oszczędności, dzięki wysokooprocentowanej lokacie. Mając 
aplikację mobilną zrobisz to niezwykle prosto i szybko.

Maja Bujek

Dział Digitalizacji, Operacji  
i Wsparcia Sprzedaży

Departament Rozwoju  
Biznesu i Obsługi Klienta

maja.bujek@vwfs.com

Bankowość internetowa i mobilna Volkswagen Bank

Aplikacja bankowa Volkswagen Bank!
 
• Logowanie za pomocą PINu / Touch ID/ Face ID
• Autoryzacja operacji (PIN lub kod SMS)
•  Pełna funkcjonalność Systemu Bankowości 

Internetowej i Mobilnej: rachunki, przelewy, 
karty płatnicze, kredyty, lokaty, wiadomości, 
wnioski.

 We are pleased with the growing interest in on-
line and mobile banking of Volkswagen Bank, as well 
as in a  modern Cash Credit Online channel. As the IT 
Department, we constantly support the bank’s business 
from the technical side and we ensure that clients can 
use electronic channels in an increasingly widespread 
and constant way. Thanks to our good interdepartmen-
tal cooperation, we are constantly expanding function-
alities, both from the side visible to the client and the 
less visible one, supporting back-office processes. Espe-
cially, all of these activities ensure system availability 
which is extremely important for our customers.

Mareike Garz

Director of IT Department
VWFS



Lokata 5 Plus

Poznaj nasze nowe wizerunki kart Visa  
z autami elektrycznymi w roli głównej: 
Porsche Taycan i VW ID Buzz.   

Karty dostępne są do konta osobistego  
w Pakiecie Złotym z kartą Visa Gold oraz  
do konta firmowego z kartą Visa Business.

Dobra inwestycja wolnych środków!
• Od 6 września oprocentowanie wynosi 6,5% 

• Minimalny wkład już od 1 000 zł

•  Kwartalna kapitalizacja odsetek  
(lokatę można traktować jak kwartalną,  
mimo że zakładana jest na rok)

0 zł
• prowadzenie konta
• pierwsze 500 przelewów internetowych w miesiącu
• wydanie, obsługa i wznowienie karty Visa Business
•  każda aktywna karta objęta jest ubezpieczeniem  

w Pakiecie Biznes

Konto
firmowe dla 
samozatrudnionych

* jednoosobowa działalność gospodarcza

Oferta Volkswagen Bank

Wejdź na stronę: www.vwfs.pl/pracownicy i ciesz się z rozwiązań finansowych na bezkonkurencyjnych warunkach! str. 3

Artur Zwierzchowski

Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta
Dział Utrzymania i Obsługi Klientów

artur.zwierzchowski@vwfs.com

 Cieszę się, że Volkswagen Bank poszerzył swoje portfolio kart Visa 
o wizerunek samochodów elektrycznych. W katalogu naturalnie nie mogło 
zabraknąć Porsche Taycan. Tym samym karta do konta staje się również  
stylowym gadżetem dla każdego fana motoryzacji.

Marek Sworowski

Marketing Director Porsche Polska

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. 

Na koniec tego lata płać kartą Visa Gold Volkswagen Bank i korzystaj w pełni z Visa Benefit 
Program! Czekają na Ciebie atrakcyjne oferty. Oto kilka z nich:

To jeszcze nie wszystko! Śledź aktualne oferty na www.visa.pl/pl_pl/visa-benefit/ 

• prowadzenie konta i przelewy
•   dostęp internetowy  i przez aplikację mobilną
•  każda aktywna karta objęta jest ubezpieczeniem  

w Pakiecie Podstawowym

Konto osobiste 
z kartą Visa

•  szeroki zakres ubezpieczenia
•   brak opłat za przewalutowanie  

transakcji zagranicznych 
•   bezpłatne wypłaty ze wszystkich  

bankomatów w kraju oraz w Europie i EOG
miesięcznie

Konto e-direct 
Pakiet Złoty 
z kartą 
Visa Gold

9 zł

 Wśród oferowanych przez nas produktów na szczególną uwagę 
zasługuje Lokata 5 Plus, której oprocentowanie od 06.09.2022 r. wynosić 
będzie aż 6,50%, co najistotniejsze już od 1 000 PLN. Jest to świetna inwe-
stycja kapitału na dłuższy okres z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem 
i kwartalną kapitalizacją odsetek. W przypadku potrzeby nagłego wyco-
fania środków z lokaty zyskujesz połowę naliczonych odsetek.

Oferta dla pracowników  
koncernu prowadzących JDG*

20% rabatu – Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko
Lifestyle | VISA (oferta ważna do 23.10.2022 r.)

80% rabatu na roczną subskrypcję Norton 360 Premium
Handel | VISA (oferta ważna do 11.07.2023 r.)

Odzyskaj do 600 € – Air Refund za opóźniony / odwołany lot 
Podróże | VISA (oferta ważna do 31.12.2022 r.)

200 zł rabatu – Campery Wadowscy na zakup / wynajem kampera
Podróże | VISA (oferta ważna do 1.10.2022 r.)

0 zł
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Relacje ze spotkań w fabrykach 

 Piknik Rodzinny dla członków Solidarności z Brose Sitech to świetna okazja na 
integrację wszystkich pracowników oraz ich rodzin podczas wakacyjnego okresu. 
Na terenie ośrodka wypoczynkowego Wratislavia w Radzyniu czekały niespodzianki 
również dla najmłodszych w postaci animacji. Dziękujemy VW Bank za wsparcie naszego 
wydarzenia, przekazanie gadżetów oraz materiałów promujących Ofertą Pracowniczą 
Volkswagen Bank. 

 W dniach 06-07.07.2022 r. Volkswagen Bank odwiedził Scania 
Production Słupsk. Dzięki wizycie udało się przybliżyć naszym 
pracownikom ofertę produktów finansowych Volkswagen Bank  
w ramach Oferty Pracowniczej. Dziękujemy za odwiedziny!

 Podczas ostatniej wizyty w Słupku zorganizowany został Dzień Otwarty, w ramach którego Bank 
promował produkty finansowe dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin. Eksperci VW Bank udzielili 
bezpośrednich konsultacji pracownikom fabryki, a także podzielili się niezbędną wiedzą o Ofercie 
Pracowniczej.

Festyn ,,Solidarność’’ MAN Bus

 Festyn Rodzinny jest już tradycją NSZZ „Solidarność”. Cieszymy się, że możemy po 
raz kolejny zorganizować to wydarzenie. Tym bardziej, że w ostatnich latach nie zawsze 
było to możliwe ze względu na pandemię. Dzięki współpracy z naszymi partnerami, m.in. 
Volkswagen Bank, możemy zrobić bardzo atrakcyjną imprezę. Za co też wszystkim dzię-
kuję. Ogromna frekwencja pokazuje, że naszym członkom i ich rodzinom jest to bardzo 
potrzebne.

Wizyta VW Bank w Scania Słupsk

Anna Borowska

Scania Production Slupsk S.A.

Mirosław Okuniewski

Scania Production Slupsk S.A.

Piknik Rodzinny Brose Sitech

Krzysztof Doszczeczko 

I z-ca Przewodniczącego NSZZ Solidarność w Brose Sitech Sp. z o.o.

Włodzimierz Broda

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”  
w Volkswagen Motor Polska

Festyn Rodzinny w Polkowicach

 W sobotę 27 sierpnia, na placu przy stadionie miejskim, odbył się zorganizowany 
przez „Solidarność” w MAN Bus festyn z okazji czterdziestej drugiej rocznicy powstania 
Związku. W  imprezie udział wzięło prawie tysiąc członków Związku z MAN, PKC, 
APLEONA i EURO VIG i ich rodzin. Dzieci mogły skorzystać z kilku zjeżdżalni, trampoliny 
i z malowania twarzy w fantazyjne wzory. Podczas festynu przeprowadzono losowanie 
nagród loterii związkowej. W festynie uczestniczyli przedstawiciele Volkswagen Bank, 
którzy prezentowali Ofertę Pracowniczą, a także przekazali do rozlosowania kilka nagród. 
Dopisywała pogoda i humory.

Jan Seweryn 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w MAN Bus
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Wizyta VW Bank w Porsche Tychy

Sieć dealerska

Maciej Godlewski

Regionalny Kierownik Sprzedaży
maciej.godlewski@vwfs.com

Michał Lisiecki 

Dyrektor salonu Porsche Tychy

 Chcemy podziękować za spotka-
nie połączone z prezentacją nowych 
produktów finansowych opracowa-
nych z myślą właśnie o pracownikach 
Koncernu i firm bezpośrednio z nim 
współpracujących. To bardzo ważne, aby 
w dzisiejszych niepewnych czasach mieć 
oparcie w instytucji finansowej o ugrun-
towanej, pewnej pozycji. Każdy z  klien-
tów oczekuje od produktów bankowych 
stabilności, innowacyjności, dopaso-
wania do potrzeb, a przede wszystkim 
wyjątkowości w dedykowanej ofercie.  
I na taką właśnie wygląda Oferta Pra-
cownicza VW Bank.

Michał Nogalski

Regionalny Kierownik Sprzedaży
michal.nogalski@vwfs.com

Memoriał Braci Gazdów

Michał Gazda 
CEO Auto-Gazda Group

 17 lipca na Rynku w Pszczynie odbyło się wielkie święto kolarskie – Memo-
riał Braci Kazimierza i Stanisława Gazdów. Wydarzenie jest hołdem dla wielkich 
kolarzy z Pszczyny, ale przede wszystkim dla osób kochających ten sport. W imie-
niu całej firmy Auto-Gazda Group chcę podziękować firmie Volkswagen Bank za 
uczestnictwo i pomoc w organizacji tego ważnego dla nas wydarzenia. Jesteśmy za-
szczyceni, że mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie, dzięki czemu wyścig cieszył się 
ogromną frekwencją. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy napisać nową kartę historii,  
w której coroczny spektakl kolarski wywołuje niezapomniane wspomnienia.

 Nasza oferta kredytu pracowniczego jest jednym z tematów, o który często 
pytają mnie sprzedawcy salonów dealerskich. Handlowcy podkreślają, że produkt 
VW Bank jest według nich najbardziej atrakcyjny na rynku, środki trafiają na konto  
w ciągu 24 godzin, a weryfikacja dokumentów jest bardzo krótka i ogranicza się do 
minimum. Cenią sobie bezpośredni kontakt z Pracownikami banku i profesjonalną 
opiekę podczas procesowania wniosku kredytowego. 

 Jako Regionalny Kierownik Sprzedaży VWFS, będąc najbliżej sieci dystrybucyjnej, 
uważam, że inicjatywy takie jak spotkania z działami sprzedaży dealera są najlepszą 

formą promocji produktów VW  Bank. 
Mając w codziennej pracy kontakt z pra-
cownikami stacji dealerskich mogę 
śmiało stwierdzić, że świadomość moż-
liwości zakupu produktu z dedykowanej  
im oferty jest niewielka. 
Dlatego taka forma promocji buduje 
zaufanie do instytucji oraz Oferty Pra-
cowniczej VW  Bank. Po zapoznaniu się 
z prezentacją koleżanek i kolegów z Ban-
ku, sam zdecydowałem się na zakup jed-
nego z prezentowanych produktów.



 W czerwcu w salonie CityMotors gościliśmy przedstawicieli Volkswagen Bank. To nie tylko ludzie 
z ofertą finansowania samochodów, ale i z wizją, czy propozycją współpracy w każdej dziedzinie. Zespół 
profesjonalistów, którzy w pełni angażują się w misję, którą jasno sobie wyznaczyli. Bardzo się cieszę,  
że mogłam uczestniczyć w spotkaniu i mam nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje niebawem  
nie tylko „bankowo”, ale i marketingowo.
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Sieć dealerska

Mariola Olszewska 

HR Manager
LELLEK Group

Natalia Chruściel 

Specjalista ds. Marketingu
CityMotors

Audi Golf Club

Błażej Jarząb 

Business Development  
& Marketing Manager  
LELLEK Opole

Wizyta VW Bank w CityMotors

Dzień Otwarty z Ofertą Pracowniczą – LELLEK Group 
 Z początkiem sierpnia pracownicy VW Bank odwie-
dzili punkty dealerskie LELLEK w Opolu. Oferta pracowni-
cza cieszy się u nas dużym zainteresowaniem, na miejscu 
nasi pracownicy mogli konsultować się w każdej sprawie 
bezpośrednio z pracownikiem Banku. Ten zwyczaj jest 
bardzo wygodny dla nas, dlatego jeszcze raz dziękujemy 
za udaną wizytę.    

 Według opinii naszych pracowników, ogrom-
ną korzyścią jest możliwość porozmawiania z przed-
stawicielami Banku na żywo – by rozwiać swoje 
wątpliwości lub dopytać o szczegóły oferty. Spotka-
nia te cieszą się dużym zainteresowaniem w naszej 
Grupie i na pewno będziemy je powtarzać.

Grzegorz Lellek

CEO LELLEK Group

LELLEK Day
 Najcenniejszym kapitałem Grupy LELLEK jest niezastąpiony zespół ludzi. Z utęsknieniem czekaliśmy więc na moż-
liwość organizacji firmowego eventu, który ze względu na pandemię był wielokrotnie przesuwany. Prawdziwym świę-
tem stał się dla nas 19 czerwca – LELLEK Day, impreza w plenerze dla pracowników i ich rodzin. 

 Cieszymy się, że podczas wydarzenia mogliśmy gościć dru-
żynę VW Bank. Wiele owocnych rozmów i bezpośredni kontakt 
pozwoliły na przybliżenie oferty wakacyjnego kredytu gotów-
kowego, skierowanej do pracowników Koncernu Volkswagen, 
Dealerów i ich rodzin. W obecnej dobie wsparcie solidnego i pew-
nego partnera jest nieocenioną wartością. Dziękujemy za Waszą 
obecność.

 27 sierpnia odbył się turniej 20-lecia Opolskiego 
Klubu Golfowego Akademia Golfa by Audi Lellek Opole. 
Sponsorem atrakcyjnych nagród był salon Audi Lellek 
Opole oraz Volkswagen Bank. Starannie wybieramy 
inicjatywy, które wspieramy i sygnujemy logiem LELLEK. 
Karolinka Golf Park to miejsce, gdzie chcemy być widoczni. 
To był nasz pierwszy turniej i z pewnością nie ostatni.  
Widzimy duży potencjał w tej współpracy.

Błażej Jarząb

Business Development & Marketing Manager  
LELLEK Opole
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 W tym gorącym letnim okresie nie 
przestajemy komunikować Oferty Pracow-
niczej VW  Bank, pojawiamy się w lokaliza-
cjach, w których jeszcze nie mieliśmy okazji 
gościć. Podczas spotkań nawiązujemy kon-
takty, omawiamy prezentację oraz produk-
ty, które posiadamy w ofercie. Dziękujemy 
za każdy feedback z  Waszej strony, który 
pozwala nam jeszcze bardziej uatrakcyjnić  
nasze produkty.

 W czerwcu mieliśmy przyjemność od-
być nasze cykliczne spotkanie z przedstawi-
cielami VW Bank. W trakcie wizyty mogliśmy 
zapoznać się z najnowszą ofertą VW  Bank. 
Bardzo nas cieszy rosnące spektrum dostęp-
nych usług i produktów bankowych, skiero-
wanych zarówno do naszych pracowników, 
jak również do firm. Nasi pracownicy już ak-
tywnie korzystają z tej oferty, ale jako wyma-
gający klienci oczekują też nowości produkto-
wych, więc zmiany te doskonale wpisują się 
w potrzeby. Prosimy o więcej :)

Sieć dealerska

Podróżujemy po całym kraju!

Klaudia Żero 

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

klaudia.zero@vwfs.com

Łukasz Kita

Regionalny Kierownik Sprzedaży
lukasz.kita@vwfs.com

Wizyta w Auto Wimar
 Na początku czerwca mieliśmy okazję pojawić się z naszą Ofertą Pracowniczą w salonie 
dealerskim Auto Wimar w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy naszą ofertę, 
która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. Dowiedzieliśmy się także, ja-
kie oczekiwania mają Klienci, co pozwoli nam wprowadzić jeszcze atrakcyjniejsze rozwiązania 
w naszej ofercie pracowniczej.

 Personalizowana oferta VWFS przeznaczona dla pracowników sieci dealerskiej cieszy się du-
żym zainteresowaniem w Grupie dealerskiej Auto Wimar. Najbardziej popularne instrumenty finan-
sowe „uszyte na miarę” potrzeb pracowników to konta osobiste, lokaty oraz kredyty gotówkowe. 
Śledzimy nowości i korzystamy z preferencyjnych ofert VWFS.

Wizyta Volkswagen Bank u Cichy-Zasada

Katarzyna Kubisiak

Regionalny Kierownik Sprzedaży
katarzyna.kubisiak@vwfs.com

Agnieszka Tulińska

Dyrektor Grupy ds. Sprzedaży Produktów  
Finansowych i Ubezpieczeniowych

Cichy-Zasada

 Ostatnia wizyta przedstawicieli Volkswagen Bank 
u Dealera Cichy-Zasada pozwoliła na przybliżenie pro-
duktów finansowych w ramach Oferty Pracowniczej 
Volkswagen Bank. Specjalna oferta przeznaczona dla wszyst-
kich pracowników oraz ich rodzin cieszyła się zainteresowa-
niem, a dzięki osobistej wizycie ekspertów VW Bank udało się 
zaczerpnąć wszystkich niezbędnych informacji o  rozwiąza-
niach dostępnych dla pracowników salonu dealerskiego. 

   W lipcu gościliśmy w naszej firmie przedstawicieli  
Volkswagen Bank. Spotkanie było okazją do przedstawienia szerokiej 
oferty produktowej dla naszych pracowników. Ofertę oceniliśmy jako 
bardzo atrakcyjną i chcąc ją rozpropagować wśród naszych pracow-
ników, zaprosiliśmy przedstawicieli VW Bank do udziału w Dniach 
Bezpieczeństwa. Stworzyliśmy możliwość bezpośredniej rozmowy ze 
wszystkimi zainteresowanymi, a poza przedstawieniem oferty Ban-
ku, wydarzenie dało okazję do promocji zasad cyberbezpieczeństwa.

Krzysztof Babiak

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

krzysztof.babiak@vwfs.com 

Piknik Rodzinny Dealera Ignaszak w Kaliszu
 Cieszymy się, że Volkswagen Bank wsparł naszą inicjatywę Pikniku Rodzinnego w Kaliszu. 
Na starszych i młodszych czekały atrakcje oraz gadżety przekazane przez VW Bank. W imieniu 
wszystkich naszych pracowników oraz ich rodzin dziękujemy VW Bank za pomoc i współpracę, 
dzięki której wzbogaciliśmy całe wydarzenie o dodatkowe materiały!

Michał Ignaszak

CEO 
Ignaszak Auto Salony

Spotkanie VW Bank z MAN Wolica

Michał Fiuta 

Dyrektor Finansowy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.



Cyberbezpieczeństwo

Edukowaliśmy o cyberbezpieczeństwie podczas Dni Bezpieczeństwa  
organizowanych przez Grupę Cichy-Zasada

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

Zespół Redakcyjny – Zespół Projektowy Oferta Pracownicza Volkswagen Bank  
(Departament Rozwoju Biznesu i Obsługi Klienta)

Aleksandra Soszyńska
aleksandra.soszynska@vwfs.com

Kinga Milewska
kinga.milewska@vwfs.com

Krzysztof Babiak
krzysztof.babiak@vwfs.com
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Jak bronić się przed cyberprzestępcami?

Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku 
próbowano ukraść aż 52 mln zł na  
pozyskane nielegalnie dane. 

Co trzeci Polak doświadczył wyłudzenia 
danych w sieci – jak nie dać się nabrać?

•  Uruchom alert BIK – to ochrona przed wyłudzeniami na Twoje dane – jeśli zdarzy się taka 
sytuacja to dostaniesz powiadomienie (alert BIK jest usługą płatną).

•  Zwracaj uwagę na adresy stron wysyłane w wiadomościach, na których masz zostawić 
swoje dane. Czasami strony wyłudzaczy do złudzenia przypominają strony instytucji.

•  Najtrudniejsza rada – staraj się zachować spokój i czujność. Przestępcy często wymyślają 
stresogenne sytuacje, żeby wyłudzić dane lub pieniądze. Staraj się weryfikować informacje 
zanim podasz dane, o które ktoś Cię prosi.

 Jako największa grupa dealerska w Polsce działamy zawsze odpowie-
dzialnie. Dostarczamy produkty i usługi na najwyższym poziomie i świado-
mie poruszamy kwestie bezpieczeństwa. To dlatego 30 lipca w Szczecinie 
zorganizowaliśmy w formie zabawy i doświadczeń I edycję „Dni Bezpieczeń-
stwa” – jedno z 4 takich wydarzeń zaplanowanych przez naszą Grupę w tym 
roku w największych polskich miastach.
Dziękujemy rodzinom i gościom z Volkswagen Bank za przybycie i wspólne 
dbanie o bezpieczeństwo.

 W tym roku zespół VW Bank uczestniczył w organizowanych przez Grupę Cichy-Zasada 
Dniach Bezpieczeństwa. Event odbył się 30 lipca w Szczecinie, 27 sierpnia w Warszawie oraz 
3 września w Krakowie. 

 Myślą przewodnią wydarzenia było zwiększenie świadomości o bezpieczeństwie wśród 
pracowników oraz ich rodzin. Jako Bank wsparliśmy wydarzenie oferując wszystkim uczestnikom 
wyjątkowe rozwiązania finansowe w ramach Oferty Pracowniczej Volkswagen Bank, a także 
podzieliliśmy się wiedzą z zakresu bezpiecznej bankowości. 

 Jako Grupa Cichy-Zasada staramy się promować bezpieczeństwo 
w każdym zakresie – nie tylko na drogach, ale też w życiu codziennym. 
Dlatego cieszymy się, że „Dni Bezpieczeństwa” spotkały się z tak dużym 
zainteresowaniem. Dzięki przyjaznej formie spotkania połączyliśmy 
rodzinną atmosferę z licznymi atrakcjami, edukacją i zabawą. Dziękujemy 
także, że mogliśmy gościć naszych partnerów oraz przedstawicieli 
Volkswagen Bank.

Karol Obiegły

Prezes Zarządu  
Grupy Cichy-Zasada

Szczecin
Warszawa

Kraków

Tomasz Krupa

Dyrektor Zarządzający  
Oddziałem Południowa 

Grupy Cichy-Zasada w Szczecinie


