Informujemy, że Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach przygotował promocyjną ofertę rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.2022r.
W ramach promocji Bank całkowicie zwalnia z opłat i prowizji związanych z rachunkiem.
Promocja obowiązuje do 28.02.2023r. z zastrzeżeniem prawa do wydłużenia okresu promocji.
Do otwarcia rachunku w ramach promocji wymagane jest obligatoryjnie posiadanie numeru PESEL oraz
dokumentu umożliwiającego weryfikację Klienta, np.:
1. Ukraiński Paszport Biometryczny, wprowadzony do obiegu od 1.01.2015 r.
2. Ukraiński Paszport Standardowy wprowadzony do obiegu od 1.09.2007 r. oraz od 1.06.2003 r.
3. Ukraiński Dowód Osobisty biometryczny oraz niebiometryczny – dokumenty formatu Identity
Card, oba obowiązujące od 1.01.2016 r.
4. Karta Pobytu
5. Karta Pobytowa
6. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (TZTC).

Повідомляємо, що Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach підготував акційну
пропозицію ощадно-розрахункового рахунку для біженців з України, які прибули до Польщі
після 24.02.2022.
В рамках акції Банк повністю звільняє вас від комісій, пов’язаних з рахунком.
Акція діє до 28.02.2023. з правом продовження періоду акції.
Щоб відкрити рахунок в рамках акції, необхідно мати номер PESEL та документ, що дозволяє
підтвердити клієнта, наприклад:
1. Біометричний паспорт України, введений в обіг з 01.01.2015.
2. Паспорт українського зразка, введений в обіг з 1 вересня 2007 року та з 1 червня 2003
року.
3. Біометричні та небіометричні документи у форматі посвідчення особи України –
посвідчення особи, обидва дійсні з 01.01.2016.
4. Карта проживання
5. Тимчасове посвідчення особи іноземця (ТЗТС).

Доводим до вашего сведения, что Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach подготовил
акционное предложение расчетно-сберегательного счета для беженцев из Украины, которые
прибыли в Польшу после 24.02.2022.
В рамках акции Банк полностью освобождает вас от сборов и комиссий, связанных со счетом.
Акция действует до 28.02.2023. с правом продления срока действия акции.
Для открытия счета в рамках акции обязательно наличие номера PESEL и документа,
позволяющего верифицировать клиента, например:
1. Биометрический паспорт Украины, введен в обращение с 01.01.2015.

2. Паспорт Украины установленного образца, введен в обращение с 1 сентября 2007 г. и с
1 июня 2003 г.
3. Биометрические и небиометрические украинские удостоверения личности документы формата ID Card, оба действительны с 01.01.2016.
4. Вид на жительство
5. Временное удостоверение личности иностранца (ВПЗИ).

Zapraszamy!

