UWAGA!
Wa na zmiana
ze eSKOK.
Nowe numery
rachunków.
Zgłoś się do placówki SKOK i odbierz nowe nr. rachunków!

o 22 p a

iernika 2019 r .

nast pi z miana numerów wszystkich

rachunków posiadanych w SKOK.

o

Okres przej iowy potrwa

do 8 lutego 2020 r.

o Zapoznaj si ze szczeg ami planowanych zmian oraz z informacj
kogo musisz poinformowa o nowym numerze rachunków w SKOK.

Szanowni Pa stwo,

nawi zuj c do wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia 19

sierpnia 2 011 r. o u s ugach p atniczych w z akresie nadawania i oznaczania unikatowym
identy katorem rachunków p atniczych, pragniemy poinformow

o p lanowanym

wprowadzeniu zmian wszystkich numerów rachunków posiadanych w SKOK.
Zmianie podlegaj wszystkie numery rachunków p atniczych, rachunków lokat oraz
rachunków po

Na

czek i kredytów.

schemacie p oni

j

zaznaczono

miejsca

wprowadzanych

zmian

w numerze rachunku:

Zmiana
sumy kontrolnej

Bez zmian

Przykład
PL

11

7189 0005

1234 5678 9123 4567

Zmiana numeru rozliczeniowego
na numer SKOK
nadany przez NBP
Nowe numery rachunków b

prezentowane za po rednictwem us gi

eSKOK:
w przelewie przychodz
nadawca przelewu;

ym prezentowany b dzie numer rachunku, który wpisa

w przelewie wychod cym prezentowany b dzie nowy numer rachunku;
na potwierdzeniu wykonania operacji oraz w historii operacji (zgodnie ze stanem
na dzie wykonania operacji, tj. dla operacji dokonanych przed zmian numerów
rachunków prezentowany b dzie dotychczasowy numer rachunków, a dla operacji
dokonanych po zmianie prezentowany b dzie nowy numer rachunków).

Wa na zmiana w us udze eSKOK: Nowe numery rachunków.
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Okres przej

iowy
W celu

godnego wprowadzenia zmian, zostanie ustanowiony okres

przej ciowy podczas którego wszystkie dokonywane w p ty n a
dotychczasowe numery r achunków z ostan p rzekierowywane n a
nowe numery rachunków. Okres przej

y b dzie trwa do dnia

8 lutego 2020 r.

Kogo nal

informowa o nowym numerze rachunku?
Nale y pami ta , aby o nowych numerach rachunków posiadanych
w SKOK poinformowa wszystkie podmioty oraz osoby zyczne, które
korzystaj z Pa stwa numerów rachunków do przelewania rodków.
W szczególno ci nale y poinformowa :

pracodawc , który przelewa wynagrodzenie;
Urz d Skarbowy;
instytucje wyp acaj ce wiadczenia np. emerytalne lub rentowe;
inne, np. Urz d miasta, Urz d gminy, pomoc socjaln , miejski o rodek
ecznej, uczeln p rzelewaj c s typendia, naje
m ieszkania,
pomocy
towarzystwa ubezpieczeniowe, nansowe i maklerskie oraz inne banki lub
SKOK, w których zde niowano przelewy n a numer rachunku p osiadanego
w SKOK.

Podgl d nowych numerów
Uzyskanie informacji o nowych numerach rachunków b dzie mo liwe
w placówkach SKOK oraz w korespondencji otrzymanej od SKOK.

Dodatkowe informacje
Wi cej informacji uzyskaj Pa stwo po po czeniu z Operatorem Teleskok pod numerami telefonów: 801 803 800 lub (58) 782 59 00 oraz
na stronie internetowej SKOK www.kasyblachnickiego.pl.

Oraz w placówkach SKOK:
Tomaszów Lub. ul. Lwowska 39; tel. 506 606 540
Lubaczów, ul. Rynek 30; tel. 506 604 232
Przeworsk, pl. Stepkiewicza 2; tel. 506 605 602
Zamość, Szpital Jana Pawła II; tel. 506 605 673
Przemyśl, ul. Franciszkańska 17; tel. 506 604 889
Zamość, ul. Orzeszkowej 28; tel. 506 601 614
Hrubieszów, ul. 3 Maja 2; tel. 506 603 743
Wa na zmiana w us udze eSKOK: Nowe numery rachunków.
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