
 

                                                         Raciąż, dn. 16.11.2022r 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu uprzejmie informuję, że dwa działające na rynku 

lokalnym Banki: 
 

Bank Spółdzielczy w Raciążu,  

ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż, wpisany do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy                                   

dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,                        

pod numerem KRS 0000125648, NIP 5670004238, REGON 000509287 
 

oraz 
 

Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, 

ul. A. Zamoyskiego 27, 09-320 Bieżuń, wpisany do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy                                   

dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,                        

pod numerem KRS 0000071221, NIP 5720001786, REGON 000509590 
 

postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, 

potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków. Połączenie 

organizacyjne Banków jest zaplanowane na 01.01.2023r. Prawne połączenie nastąpi z chwilą wpisu 

połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).  

 +  
(Bank przejmujący) (Bank przejmowany) 

 

Ta strategiczna decyzja sprawi, że stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach Bank 

Spółdzielczy w Raciążu, z nowym piątym już Odziałem w Bieżuniu. Gwarantuje to potencjał 

posiadany przez obydwa Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa 

oczekiwań dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na 

najwyższym poziomie. 

Pragniemy podkreślić i zapewnić, że cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla 

Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by 

wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń. 

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować 

będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem                      

i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą 

paletę propozycji, z której będzie można wybierać w zależności od indywidualnych potrzeb. 

 

 



 

Korzyści dla Państwa, wynikające z połączenia Banków, to przede wszystkim dostęp do: 

    

większej liczby placówek 

Banku na terenie 

województwa 

mazowieckiego 

pełnego pakiety płatności 

mobilnych, takich jak BLIK, 

Google Pay, Apple Pay, 

Garmin Pay, Fitbit Pay, 

Xiaomi Pay 

profesjonalnej obsługi       

w nowoczesnym 

spółdzielczym wydaniu 

nowych produktów i usług 

– w tym aplikacji mobilnej 

Mój Bank, Kantoru 

walutowego oraz 

eDokumentów 

Jeden system, wiele możliwości.  
 

W dniach 20 - 22 stycznia 2023r planujemy przeprowadzić pełną integrację informatyczną banków, 

która oznacza przeniesienie wszystkich danych z obecnie obsługiwanego przez Bank Spółdzielczy        

w Bieżuniu systemu, do systemu informatycznego Banku Spółdzielczego w Raciążu. Przeniesione 

zostaną posiadane przez Państwa produkty bankowe, pozostaną te same numery kont, ważność 

zachowają karty płatnicze, kontynuowana będzie obsługa kredytów, a depozyty, tak jak depozyty 

wszystkich klientów banków w Polsce, objęte będą nadal gwarancjami Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Dołożymy wszelkich starań, aby działania konsolidacyjne postępowały 

systematycznie i bez zakłóceń. Przepraszamy za ewentualne niedogodności i dziękujemy za 

wyrozumiałość. 

Po integracji systemów uzyskacie Państwo dostęp do pełnej oferty Banku Spółdzielczego w Raciążu, 

w tym do bankowości internetowej IB24 i aplikacji mobilnej Mój Bank, które zastąpią dotychczas 

posiadane rozwiązania online, a także do obsługi stacjonarnej w każdej z 15 naszych placówek.  
 

   1. Twoje konto osobiste – ten sam numer konta, nowa nazwa. 

 

Integracja informatyczna Banków oznacza ujednolicenie oferty,  w tym oferty rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych, przekształconych w ROR-y dostępne w Banku Spółdzielczym          

w Raciążu. Z konta będzie można korzystać tak samo, jak dotąd. Obowiązywać będą jednak nowe 

regulacje i warunki cenowe. Jak zmieni się Twój ROR? Szczegóły pokazuje tabela. 
 

Jeżeli aktualnie posiadasz 
 

Zastąpi je 

Rachunek ROR MOJE Konto 

Konto za złotówkę MOJE Konto 60+ 

Konto TAK! MOJE eKonto 
 

Dotychczas obowiązujący Cię regulamin ROR i taryfa zastąpią z dniem 23 stycznia 2023 r. dokumenty 

właściwe dla posiadaczy kont osobistych w Banku Spółdzielczym w Raciążu. W naszym Banku masz 

zawsze stały dostęp do wszelkich aktualnie obowiązujących i historycznych dokumentów. Znajdziesz 

je wszystkie na naszej stronie internetowej www.bsraciaz.pl/eDokumenty. 
 

   2. Twoja karta płatnicza – zachowuje ważność i działa bez zmian. 

 

Jeżeli jesteś posiadaczem karty debetowej, wydanej do konta (ROR) założonego w Banku 

Spółdzielczym w Bieżuniu – po integracji informatycznej zachowa ona swoją ważność i funkcjonalność. 

http://www.bsraciaz.pl/eDokumenty


 

Obowiązujące będą jednak nowe parametry opłat i prowizji, przewidziane dla danego rodzaju ROR, 

na jaki zostaniesz przeniesiony, zgodnie z tabelą w punkcie 1. Nowe wartości opłat znajdziesz                 

w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat dla klientów indywidualnych, dostępnej na naszej 

stronie internetowej www.bsraciaz.pl/eDokumenty. 
 

   3. Twoje oszczędzanie – kontynuacja oszczędzania na lokacie.  

 

Proces ujednolicania oferty produktów oszczędnościowych Banku Spółdzielczym w Bieżuniu 

obejmować będzie ich automatyczne przekształcenie na produkty Banku Spółdzielczego w Raciążu - 

książeczki oszczędnościowe a’vista będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach (produkt ten 

jest niedostępny w sprzedaży dla nowych Klientów), a standardowe lokaty na analogiczny okres. 

Pozostałe w ofercie BS Bieżuń lokaty zamienimy na: 
 

Jeżeli aktualnie posiadasz 
 

Zastąpi je 

Lokata SIÓDEMKA /oprocentowanie zmienne/ 
Lokata standardowa 6 m-ce 
/oprocentowanie zmienne/ 

Lokata ROCZNA /oprocentowanie zmienne/ 
Lokata standardowa 12 m-ce 
/oprocentowanie zmienne/ 

 

Oprocentowanie wszystkich lokat terminowych założonych w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu będzie 

kontynuowane do dnia zapadalności wynikającego z umowy (deklaracji). Po tym okresie lokaty 

odnawialne odnowią się na warunkach wynikających z obowiązującej na dany dzień tabeli 

oprocentowania, która dostępna jest w naszych placówkach oraz na stronie 

www.bsraciaz.pl/eDokumenty. 

   4. Twój kredyt – ten sam numer konta do spłaty, takie samo oprocentowanie.  

 

Proces integracji informatycznej pozostanie bez wpływu na aktualne oprocentowanie Twojego 

kredytu oraz na numer konta, na które przekazujesz comiesięczne raty. Umowa kredytowa, jaką 

posiadasz, będzie nadal wiążąca, a wszelkie terminy z niej wynikające będą zachowywane. 

Obowiązywać Cię będzie natomiast aktualna Taryfa prowizji i opłat dla klientów indywidualnych, 

dostępna na naszej stronie internetowej www.bsraciaz.pl/eDokumenty. 
 

   5. Masz dostęp do konta przez bankowość elektroniczną bsbiezun24.cui.pl/? 

 

Zastąpi go system Internet Banking (IB24), łączący funkcjonalność z najnowocześniejszymi 

rozwiązaniami. Nasz serwis umożliwia wygodne i bezpieczne zarządzanie finansami przez Internet – 

z telefonu, tabletu lub komputera, w dowolnym miejscu i czasie.  

Znajdziesz tutaj m.in. zakładkę do wymiany walut online (EUR, USD, GBP), złożysz przez Internet 

wniosek o świadczenia wychowawcze jak 500+ i doładujesz telefon na kartę (prepaid). 

Za pośrednictwem odpowiednich opcji złożysz też wiele dyspozycji – zmienisz PIN i limity na karcie 

płatniczej, limity operacji na rachunku, czy uaktualnisz swoje dane osobowe – bez konieczności 

osobistej wizyty w placówce Banku. Dzięki IB24 skorzystasz też z usługi potwierdzania tożsamości 

online w usłudze SGB ID, w tym z Profilu Zaufanego. 

WAŻNE! Szczegółową informację o sposobie dostępu i autoryzacji w systemie IB24 – 

przekażemy Ci w odrębnej korespondencji.  
 

http://www.bsraciaz.pl/eDokumenty
http://www.bsraciaz.pl/eDokumenty
http://www.bsraciaz.pl/eDokumenty


 

   6. Korzystasz z aplikacji mobilnej BSGo lub SGB Mobile? 

 

Po integracji informatycznej – tj. od 23 stycznia 2023 r., dla Klientów Oddziału w Bieżuniu będzie 

dostępna tylko jedna, nasza aplikacja mobilna Mój Bank – m.in. z BLIKIEM na telefon, mobilną 

autoryzacją operacji, usługami sm@rt, kantorem walutowym, pełną obsługą kont (również rolniczych 

i firmowych), możliwością zakładania lokat, doładowaniami telefonów na kartę, przelewami 

standardowymi i natychmiastowymi oraz szeregiem innych opcji i możliwości. Oznaczać to będzie 

konieczność odinstalowania dotychczasowej aplikacji mobilnej i zainstalowanie aplikacji Mój Bank, 

pobranej ze sklepu Google Pay lub App Store. Więcej informacji na temat aplikacji mobilnej znajdziesz 

na stronie internetowej www.bsraciaz.pl/moj-bank 
 

   7. Jesteś udziałowcem Banku Spółdzielczego w Bieżuniu? 

 

Informujemy, że zgodnie z porozumieniem dotyczącym połączenia obu Banków, Członkowie Banku 

Spółdzielczego w Bieżuniu będą stanowić dwie Grupy Członkowskie: Grupę Członkowską Bieżuń oraz 

Grupę Członkowską Lutocin. Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Raciążu jednostka 

udziałowa wynosi 1000 zł. W związku z powyższym, jeżeli wartość Twoich udziałów członkowskich             

w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu jest niższa niż przewidziana przez nasz Statut, będziesz mógł ją 

uzupełnić do końca 2023 roku. Jeśli tego nie zrobisz w przewidzianym czasie, zostaniesz skreślony        

z rejestru udziałowców, a środki pozostające na koncie udziałowym zostaną Ci zwrócone. Statut 

dostępny jest w Centrali Banku w Raciążu i na naszej stronie internetowej www.bsraciaz.pl/o-nas.  

Dodatkowe informacje na temat łączenia banków możesz uzyskać na naszej stronie internetowej 

www.bsraciaz.pl/komunikaty. 

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie się świetnie układać i razem z nami,                          

z sukcesem zrealizujesz wszystkie osobiste, zawodowe i gospodarcze plany. 
 

 

 

Z wyrazami szacunku 
 

                                                                                                                                                                                 Piotr Pniewski 

                                                                                                                                                                                                              Prezes Zarządu 

                                                                                                                                                                                                               Banku Spółdzielczego w Raciążu 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 Ustawy z dnia 

 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 1896 z późn. zm.). 

http://www.bsraciaz.pl/komunikaty

