Szanowni Państwo,
Pod koniec ubiegłego roku Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oraz Bank Spółdzielczy
Towarzystwa Oszczędnościowo- Pożyczkowego PA-CO BANK podjęły decyzję o integracji
obu instytucji i rozpoczęły wspólny projekt łączeniowy.
Konsolidacja Banków jest silnym (także globalnym) trendem rynkowym i ekonomiczną
odpowiedzią na wyzwania sektora bankowego w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym.
Widzimy realną wartość biznesową i nowe możliwości w połączeniu naszych instytucji.
Połączony Bank będzie obsługiwał łącznie ponad 30 tys. Klientów. Aktywa na poziomie
przekraczającym 900 mln zł. ulokują go na 15 pozycji wśród 520 banków spółdzielczych w
Polsce i na 6 pozycji w Spółdzielczej Grupie Bankowej.
Konsolidując Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, aby
zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.
Będziemy silniejszym partnerem dla firm i większych podmiotów gospodarczych, które chcą
rosnąć i rozwijać się. Kapitały połączonej instytucji pozwolą nam w większym stopniu spełniać
potrzeby finansowe naszych klientów.
Zamierzamy wspierać rozwój naszych firm i pobudzać regionalną gospodarkę. Co istotne –
równolegle będziemy rozwijać ofertę dla Klientów indywidualnych, którzy zyskają dostęp
m.in. do nowych produktów kredytowych i depozytowych oferowanych przez Internet.
Pragniemy podkreślić, że proces łączenia Banków i wynikające z tego zmiany prawne nie
nakładają na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków. Numery Państwa rachunków
bankowych nie ulegną zmianie, aktywne pozostaną wszystkie loginy i hasła do systemu
bankowości internetowej , a także karty płatnicze.
Uprzejmie informujemy, że integracja Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej oraz Banku
Spółdzielczego PA-CO BANK zaplanowana jest na początek trzeciego kwartału br.
O dokładnej dacie integracji poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji – wiążąca
będzie data umieszczenia połączonej instytucji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Istotne dla Państwa informacje związane z przygotowaniami procesu połączenia banków na
bieżąco będziemy publikowali w sekcji „Integracja” na stronie www.bsziemikal.pl.
Najważniejsze informacje będziemy także przekazywali w serwisie bankowości internetowej.
Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą doradcy bankowi – zachęcamy do kontaktu z nimi.
Dziękujemy za Państwa zaufanie. Ze swojej strony zapewniamy, że pracujemy nad płynnym
przebiegiem całego procesu łączenia. Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja poprawi naszą
pozycję konkurencyjną na rynku usług finansowych, pozwoli lepiej wspierać lokalne
środowiska oraz być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego partnera w
przedsięwzięciach finansowych.
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