
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

w imieniu Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2021 r. 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku (bank przejmujący) i Bank Spółdzielczy w Kleszczowie 

z siedzibą w Kleszczowie (bank przejmowany) połączyły siły. Połączenie zostało wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESBANK Bank Spółdzielczy to lokalny bank z wyłącznie polskim kapitałem. Działamy od 1925 roku, 

z sukcesem łącząc tradycję z nowoczesnymi technologiami bankowymi. Jesteśmy jednym z największych 

banków w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Po połączeniu dysponujemy 19 placówkami na terenie 

województw łódzkiego i śląskiego. Nasza siedziba mieści się w Radomsku. Naszym atutem jest 

technologiczne zaawansowanie, wysoki poziom kapitałów własnych, dobre wyniki finansowe i odpowiednie 

zabezpieczenia systemowe, organizacyjne i kapitałowe. Stanowią one gwarancję stabilności, 

bezpieczeństwa inwestycyjnego i wsparcia, jakiego możemy udzielać naszym partnerom.  
 

Liczą się dla nas lokalne społeczności, lokalny biznes i lokalne interesy – zgodnie z  misją naszego Banku, 

wyrażoną słowami Wspieramy ludzi stąd i hasłem Jesteśmy dla Ciebie. Jesteśmy wiarygodny dostawcą 

usług finansowych na wielu płaszczyznach współpracy z samorządami, instytucjami państwowymi 

i organizacjami pozarządowymi.  
 

Dla lokalnych firm i instytucji nasz Bank będzie silnym kapitałowo i organizacyjnie, solidnym oraz 

stabilnym partnerem, wspierającym działalność gospodarczą i służącym rozwojowi 

przedsiębiorczości w regionie.  

 

Jestem przekonany, że nowy etap naszej działalności, którym jest włączenie do struktury ESBANKU 

Banku Spółdzielczego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, stanie się silnym impulsem rozwojowym dla 

wszystkich mieszkańców gmin z regionu Kleszczowa, Rząśni, Sulmierzyc i Kluk. 

 

Radomsko, dnia 03 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

Celem połączenia naszych Banków było stworzenie jeszcze mocniejszej kapitałowo 

i organizacyjnie lokalnej instytucji finansowej, działającej pod marką ESBANKU Banku 

Spółdzielczego, gdzie dotychczasowy Bank Spółdzielczy w Kleszczowie będzie 7. 

Oddziałem Kleszczów.  
 

Fuzja to  stabilizacja i bezpieczeństwo złożonych depozytów oraz kontynuacja 

prowadzonych rachunków bankowych i obsługi udzielonych kredytów. Dotyczy to osób 

indywidualnych, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych. 



 

 

 

 

 

Wszystkie informacje na temat efektów tej zmiany – w tym bieżące komunikaty oraz lista pytań 

i odpowiedzi – dostępne są na stronie www.esbank.pl >> Klienci instytucjonalni >> Łączymy siły – 

nowy Oddział Kleszczów. Dodatkowo znajdują się one we wszystkich naszych placówkach i Biurze 

Głównym (Centrali) ESBANKU Banku Spółdzielczego przy ul. Tysiąclecia 4 w Radomsku. W przypadku 

dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres info@esbank.pl oraz pod bezpłatnym numerem 

Infolinii SGB dostępnej 24/7 – 800 888 888. 

 

 

       

 

 

                 Z poważaniem 

 
       Jacek Zacharewicz 

Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego 

 

 

 

 

 


