WAŻNA
INFORMACJA
w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
Korzystaj z usług Kasy Blachnickiego bez wychodzenia z domu
Pamiętaj, że większość transakcji możesz wykonać bez potrzeby
wychodzenia z domu. System internetowy eSKOK jest dostępny
codziennie, 24 godziny na dobę. Jeśli możesz rób zakupy online, a gdy
płacisz w sklepie tradycyjnym, wybieraj bezpieczne płatności zbliżeniowe
kartą.
Oddziały Kasy Blachnickiego:
Zamość ul. Orzeszkowej 28
Hrubieszów ul. 3-go Maja 2
Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 39
Lubaczów ul . Rynek 30
Przemyśl ul. Franciszkańska 17
Przeworsk ul. Stepkiewicza 2
od dnia 19.03. do odwołania są czynne
w godzinach 8.00 – 15.00
Oddział przy Szpitalu im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II
w Zamościu nieczynny do odwołania.
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Staramy się
aby oddziały były otwarte. Jednak w związku ze
wzmożoną ochroną przed zachorowaniami na choroby zakaźne oraz
decyzjami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego, niektóre oddziały Kasy mogą funkcjonować inaczej niż
zwykle. Przed wizytą sprawdź, czy Oddział do którego chcesz się udać
jest otwarty.
Jeśli masz konto z usługą eSKOK - zaloguj się a uzyskasz:





pełna kontrola nad Twoimi finansami
dostęp do informacji o rachunkach przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu
możliwość uzyskania pożyczki
bezpieczeństwo dzięki licznym zabezpieczeniom i
powiadomieniom o transakcjach



możliwość zakładania lokat oraz wykonywania przelewów

W bankowości internetowej sprawdzisz saldo, wykonasz przelewy,
opłacisz rachunki, zablokujesz kartę. Zobacz co jeszcze możesz zrobić
zdalnie!
Uwaga !!!!!
Wkrótce poinformujemy o możliwości uzyskania dostępu do usługi
e-skok oraz zamówienia karty bankomatowej bez przychodzenia
do oddziału.

Obsługa w oddziale Kasy
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników jeżeli decydujesz
się na wizytę w naszym punkcie kasowym prosimy o:







Wchodzenie do lokalu po 1 osobie - po wyjściu osoby
obsługiwanej .
Utrzymywanie odpowiedniej odległości od pracownika.
Awizowanie/ zgłoszenie telefonicznie wypłaty
Jeżeli awizowałeś/zgłosiłeś wypłatę w punkcie kasowym - wypłać
gotówkę w kasie
Nie przychodź gdy jesteś chory lub obowiązuje Cię kwarantanna stosuj się do zaleceń władz
Zachowaj cierpliwość, gdyż w związku z obecną sytuacją
w najbliższym czasie mogą wydłużyć się niektóre nasze czynności.

Rekomendujemy stosowanie się do zaleceń władz i stosowanie
środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującemu
chorobę COVID-19.
Informacje na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Zarząd SKOK im. ks. F. Blachnickiego

