Radomsko, dnia 03 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku uprzejmie informuję, że
z dniem 31 grudnia 2021 r. ESBANK Bank Spółdzielczy, jako bank przejmujący, oraz Bank Spółdzielczy
w Kleszczowie z siedzibą w Kleszczowie, jako bank przejmowany, połączyły siły. Formalne połączenie
zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od tego dnia ESBANK Bank Spółdzielczy stał się następcą prawnym Banku Spółdzielczego
w Kleszczowie, który został włączony do naszej struktury jako siódmy Oddział Kleszczów. Tym samym
Członkowie Banku Spółdzielczego w Kleszczowie stali się Członkami ESBANKU Banku Spółdzielczego.
Jest nam bardzo miło przywitać Państwa w gronie Członków ESBANKU
Banku Spółdzielczego. Jesteśmy silnym kapitałowo i organizacyjnie, solidnym
oraz stabilnym partnerem. Ufają nam tysiące Klientów, którym udostępniamy
nowoczesne i bezpieczne produkty bankowe.

Celem naszego połączenia, które zyskało akcept Zebrań Przedstawicieli obu naszych Banków oraz odbyło
się za zgodę Komisji Nadzoru Finansowego z 03.12.2021 r., było stworzenie jeszcze mocniejszej, lokalnej
instytucji finansowej, działającej pod marką ESBANKU Banku Spółdzielczego, niezmiennie realizującej
misję wyrażoną słowami Wspieramy ludzi stąd i hasłem Jesteśmy dla Ciebie.
Z punktu widzenia Klientów i lokalnej społeczności gmin Kleszczów, Sulmierzyce, Rząśni i Kluki
zmienia się jedynie nazwa Banku. Pozostają te same numery kont, ważność zachowują karty płatnicze,
kontynuowana jest obsługa kredytów, a depozyty, tak jak depozyty wszystkich Klientów banków w Polsce,
objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowe korzyści to m.in. dostęp do:

większej liczby placówek
Banku na terenie województw
łódzkiego i śląskiego

pełnego pakietu płatności
mobilnych, takich jak BLIK,
Google Pay, Apple Pay,
Xiaomi Pay, Garmin Pay

profesjonalnej obsługi
w nowoczesnym
spółdzielczym wydaniu

nowych produktów i usług,
które zaproponujemy
Klientom O. Kleszczów
w najbliższym czasie

Jednocześnie informuję, że zgodnie z porozumieniem dotyczącym połączenia obu Banków, niezwłocznie
po wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, Rada Nadzorcza naszego Banku dokona nowego
podziału Grup Członkowskich, przy czym dotychczasowi Członkowie Banku Spółdzielczego w Kleszczowie
będą stanowić Grupę Członkowską Kleszczów. Zgodnie ze Statutem ESBANKU Banku Spółdzielczego
jednostka udziałowa wynosi 500 zł. Statut dostępny jest w Biurze Głównym (Centrali) Banku w Radomsku.
Wszystkie informacje na temat efektów połączenia Banków – w tym bieżące komunikaty oraz lista pytań
i odpowiedzi – dostępne są na stronie www.esbank.pl >> Klienci indywidualni >> Łączymy siły – nowy
Oddział Kleszczów. Dodatkowo znajdą je Państwo także we wszystkich naszych placówkach i Biurze
Głównym ESBANKU Banku Spółdzielczego przy ul. Tysiąclecia 4 w Radomsku. W przypadku
dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres info@esbank.pl.

POZNAJMY SIĘ!
ESBANK Bank Spółdzielczy to lokalny bank z wyłącznie polskim kapitałem. Działamy od 1925
roku, z sukcesem łącząc tradycję z nowoczesnymi technologiami bankowymi – jak konto na selfie
czy przelewy BLIK na telefon w aplikacji mobilnej SGB Mobile.
Jesteśmy jednym z największych banków w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Po połączeniu
dysponujemy 19 placówkami na terenie województw łódzkiego i śląskiego. Nasze Biuro Główne
mieści się w Radomsku.
Siłę ESBANKU Banku Spółdzielczego stanowią trwałe i pozytywne relacje z Klientami oraz lokalną
społecznością. Wspieramy naszych Klientów w bezpiecznym zarządzaniu codziennymi finansami,
a także w rozwoju i w spełnianiu marzeń. Realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu,
wspieramy pozytywne zmiany w naszym najbliższym otoczeniu i niwelujemy negatywny wpływ
Banku oraz naszych Klientów na środowisko naturalne. Jesteśmy dla Ciebie!

Jestem pewien, że nasza współpraca będzie się świetnie układać i razem z nami z sukcesem zrealizują
Państwo wszystkie osobiste, zawodowe i gospodarcze plany.

Z poważaniem

Jacek Zacharewicz
Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego

