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Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2022 r. za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne  

i organizacyjne połączenie ABS Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Wilamowicach. Banki te podjęły 

wspólną, partnerską decyzję, by połączyć siły, tworząc jednolity, prężny podmiot finansowy, działający pod marką ABS Bank 

Spółdzielczy. Bank Spółdzielczy w Wilamowicach został włączony do struktury ABS Banku Spółdzielczego jako Oddział  

w Wilamowicach.  

 

Konsolidując banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystamy to, co najlepsze, aby 

nadal zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową. Jesteśmy przekonani, iż proces łączeniowy pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie pozycji naszego wspólnego Banku, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, 

którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.  

 
Tym samym, od dnia 30 września 2022r. ABS Bank Spółdzielczy z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 112, 34-120 Andrychów, stanie się 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, które przetwarza z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami 

wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 

maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank znajdziecie 

Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „RODO”. 

 

ABS Bank Spółdzielczy tworzą ludzie – nasi Klienci, udziałowcy, pracownicy i przyjaciele. Wierzymy, że dobre i szczere 

relacje, otwartość na zmiany i nowoczesne rozwiązania, pozwolą nam z odwagą i spokojem patrzeć w przyszłość.  

 

 
 

Co połączenie oznacza dla Klientów? 

 

W chwili obecnej zmienia się nazwa Banku, jednakże placówki w Wilamowicach i Pisarzowicach będą działać jak 

dotychczas. Pozostają te same numery kont Klientów, ważność zachowują karty płatnicze, kontynuowana jest obsługa 

kredytów. Państwa depozyty, tak jak depozyty wszystkich Klientów banków w Polsce, objęte są gwarancjami Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego. A do Państwa dyspozycji pozostają profesjonalni i lubiani przez Państwa  DORADCY BANKOWI.  

 

https://www.bskoszecin.com.pl/o-banku/wladze-banku.html
https://www.bskoszecin.com.pl/o-banku/wladze-banku.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://www.absbank.pl/rodo,s259.html


 

 
 

Korzyści dla Państwa, wynikające ze zmiany, to przede wszystkim dostęp do: 

 
- większej liczy placówek Banku,  

a także szerokiej sieci własnych 

bankomatów, w tym z funkcją 

BIOMETRII, Sm@rtWPŁATY  

i Sm@rtKARTY 

- pełnego pakietu płatności 

mobilnych, takich jak BLIK, Google 

Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay  

i Visa Mobile 

- profesjonalnej obsługi w 

nowoczesnym spółdzielczym 

wydaniu oraz wsparciu 

profesjonalnych Doradców 

- nowych produktów i usług, które 

zaproponujemy Państwu  

w najbliższym czasie 

 

Organizacyjno-prawne połączenie to jednak pierwszy krok ku dalszym zmianom. 18 listopada 2022r. nastąpi pełna 

integracja informatyczna obu Banków. Wówczas udostępnimy Państwu jedną, wspólną i zarazem najlepszą ofertę, która 

powstała z myślą o naszych Klientach. O szczegółach tego etapu będziemy informować już wkrótce w odrębnej 

korespondencji.  

 

Jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości, zapraszamy do Oddziału.  

 

 
Wierzymy, że już wkrótce „poczujesz miętę” do ABS Banku. 

 
 
 

W imieniu 

ABS Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Wilamowicach 

 

Zarząd ABS Banku Spółdzielczego 

 


