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JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 25 LAT!

WIELKI KONKURS JUBIELUSZOWY

25ROWERÓW

na 25-lecie
Zdjęcie przedmiotu jest poglądowe. W rzeczywistości przedmiot może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
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Zostań członkiem
SKOK „Śląsk”,

skorzystaj z naszej oferty i odbierz

ATRAKCYJNE PREZENTY!!!
Na nowych Członków Kasy
czekają atrakcyjne promocje:

• KOSZ PEŁEN SŁODYCZY
dla nowego Członka

• 60 DARMOWYCH ZLECEŃ PŁATNICZYCH
dla posiadaczy rachunku płatniczego w SKOK „Śląsk”

• TABLET
(warunek: człokostwo oraz rachunek płatniczy
w SKOK „Śląsk”)

Wszystkie promocje obowiązują zgodnie z Regulaminami dostępny-
mi w oddziałach naszej Kasy.

Więcej informacji na temat naszej oferty
oraz powyższych promocji można uzyskać

w oddziałach Kasy lub na stronie

www.skok.slask.pl
W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których potrzebuje-
my dodatkowej gotówki. Najlepiej sięgnąć wówczas po środki ze
sprawdzonego źródła.

W ofercie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Śląsk”
można znaleźć atrakcyjnie oprocentowane pożyczki, udzielane na
okres od 3 do nawet 120 miesięcy. Okres kredytowania dopasowa-
ny jest indywidualnie do potrzeb i możliwości finansowych naszych
Członków. Jednym z ważnych atutów naszych usług jest minimum
formalności i szybka decyzja kredytowa.

Nasza oferta to nie tylko pożyczki gotówkowe. Dostępne są
również: pożyczka konsolidacyjna, kredyt w rachunku płatniczym,
pożyczka hipoteczna czy też kredyt mieszkaniowy. Ponadto
posiadamy ofertę dla osób prowadzących działalność
gospodarczą. Specjalnie dla nich posiadamy produkty przezna-

czone na sfinansowanie celów inwestycyjnych oraz bieżącej
działalności gospodarczej.

SKOK „Śląsk” posiada szeroki wachlarz kont osobistych. W naszej
ofercie można znaleźć rachunki przeznaczone specjalnie dla młodzie-
ży czy nestorów. Do rachunków wydawane są bezpłatnie karty Visa.
Kasa zapewnia swoim Członkom wygodny dostęp do pieniędzy za
pośrednictwem bankowości internetowej.

Posiadając kartę płatniczą do rachunku, można skorzystać z promo-
cji organizowanych przez Visa, np. z Visa Oferty, w której płacąc za
zakupy w wybranych sklepach, można odzyskać na kartę część wy-
danych pieniędzy.

Nasza oferta zawiera również pełną gamę produktów depozytowych
i oszczędnościowych, które cieszą się powodzeniem zarówno wśród
naszych stałych, jak i nowych Członków.
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Jesteśmy z Wami

już 25 lat!!!
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk”
to działająca nieprzerwanie od 1994 roku pewna
i przyjazna instytucja finansowa.

Od początku istnienia dynamicznie się rozwijamy, o czym świadczy
stały przyrost bazy członkowskiej. Dzięki takim wartościom jak
uczciwość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo zyskaliśmy zaufanie
niemal 25-tysięcznej bazy członkowskiej.

SKOK „Śląsk” to instytucja finansowa, oparta w 100% na polskim
kapitale, działająca na zasadzie spółdzielni. Oznacza to, że każdy
z Członków SKOK „Śląsk” jest jednocześnie jej współwłaścicielem

i ma wpływ na jej kształt i zasady funkcjonowania. Od początku
naszej działalności staramy się podkreślać kwestie istotne dla
każdego Polaka: poszanowanie tradycji, pamięć o naszych świętach
narodowych, chrześcijańskich.

Obchodząca jubileusz SKOK „Śląsk” to przykład zaufania jej Członków.
To również przykład życzliwego i indywidualnego podejścia do każdego
naszego Członka, tak by czuł się wyjątkowy.

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, będąc
z nami od dwudziestu pięciu lat i życzymy sobie, a także Państwu
kolejnych wspólnych jubileuszy.

Świętujemy jubileusz !!!

WIELKI KONKURS JUBILEUSZOWY
25 ROWERÓW NA 25-LECIE
Z okazji 25-lecia SKOK „Śląsk” przygotowaliśmy dla Państwa
jubileuszowy Konkurs.
Czas trwania Konkursu od 01-04-2019 r. do 31-08-2019 r.
Co miesiąc do wygrania 5 rowerów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
• Jeżeli jeszcze nie jesteś Członkiem SKOK „Śląsk”

– Dołącz do nas już dziś!
• Jesteś już naszym Członkiem? Weź udział w Konkursie!
• Wypełnij kupon konkursowy dostępny w placówkach

SKOK „Śląsk”, a na nim koniecznie wpisz jedyne
i niepowtarzalne życzenia urodzinowe dla nas.

ZASADY KONKURSU
Każdy członek SKOK „Śląsk” otrzymuje minimum 1 kupon
konkursowy (za członkostwo w Kasie).

ABY ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA NAGRODĘ
Skorzystaj w trakcie trwania Konkursu z produktów dostępnych
w ofercie Kasy, a otrzymasz dodatkowe kupony.

SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE!!!
Regulamin Konkursu dostępnym we wszystkich placówkach SKOK „Śląsk”
oraz na stronie internetowej www.skok.slask.pl

WIELKI KONKURS JUBIELUSZOWY

25ROWERÓW

na 25-lecie
Zdjęcie przedmiotu jest poglądowe. W rzeczywistości przedmiot może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
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Masz kilka kredytów?
Płacisz zbyt wysokie raty?

Mamy dla Ciebie propozycję doradcy
finansowego SKOK Śląsk.
Wiosna to czas dobrych zmian w życiu każdego z nas. Otaczająca nas przyroda
budzi się do życia dając nam zastrzyk nowej, pozytywnej energii.
Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych, rozpoczynamy remonty,
planujemy wyjazdy na długie weekendy, przygotowujemy się do pierwszych
komunii świętych. Biorąc pod uwagę bieżące opłaty, rachunki czy spłacanie
rat dotychczas zaciągniętych zobowiązań realizacja tych zamierzeń to wyzwanie
dla naszych domowych budżetów.
Zdobyte przez lata działalności na rynku usług finansowych doświadczenie
oraz wsłuchiwanie się w oczekiwania członków naszej Kasy pozwoliły nam
wykreować produkty pożyczkowe, które pomagają rozwiązywać takie
sytuacje. Jednym z nich jest wiosenna oferta konsolidacyjna.

Czym jest konsolidacja?
Konsolidacja to zaciągnięcie jednego zobowiązania w celu spłaty
dotychczasowych.

Do kogo skierowana jest wiosenna oferta konsolidacyjna?
Jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które już posiadają kilka zobowiązań
– np. pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, linie pożyczkowe w różnych
instytucjach finansowych – i chciałyby je połączyć w jedno zobowiązanie
z korzyścią dla siebie.

Jakie są atuty skonsolidowania zobowiązań w SKOK Śląsk:
• jedna rata w miesiącu zamiast kilku,
• możliwość otrzymania dodatkowej gotówki „na rękę”, którą można

przeznaczyć na dowolny cel,
• okres spłaty dopasowany do możliwości finansowych – nawet do 10 lat,
• najbardziej dogodny termin spłaty raty,
• szybka decyzja kredytowa.

Reasumując:
Dzięki skonsolidowaniu swoich zobowiązań w SKOK Śląsk co miesiąc
w portfelu może zostać więcej pieniędzy na bieżące wydatki. Nie warto
zatem rezygnować z wiosennych planów i marzeń jeśli konsolidacja
po prostu się opłaca!
Posiadamy w naszej ofercie różnego rodzaju pożyczki – biorąc pod uwagę ich
warunki i warianty spłat:
• pożyczka gotówkowa daje możliwość spłaty zadłużenia w ratach

miesięcznych,
• kredyt w rachunku płatniczym spłacamy, dokonując wpłat/przelewów

na rachunek w Kasie,
• chwilówkę – wypłacamy „od ręki”,
• kredyt mieszkaniowy – dał już niejednemu członkowi Kasy radość

z posiadania własnego mieszkania.

ZAPRASZAM DO SPRAWDZENIA, JAKIE TO PROSTE!
Wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.skok.slask.pl i zapytać o pożyczkę bądź wypełnić

formularz kontaktowy. Zachęcam również do odwiedzenia naszych placówek, ponieważ warto
przy wsparciu naszych doradców finansowych ustalić najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Jeśli w tygodniu pracujesz do późnych godzin popołudniowych, a chętnie skorzystałbyś
z naszych usług finansowych – czekamy na Ciebie w naszej placówce w Rudzie Śląskiej
– znajdującej się na terenie
Centrum Handlowo-Rozrywkowego PLAZA
przy ulicy 1 Maja 310.
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9:00 do 19:00, a w soboty od 10:00 do 17:00.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem

32 240 00 49.

DOBRY zwyczaj – w SKOK „Śląsk” pożyczaj!!!
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Wiosna to pora roku, która kojarzy się z wiosennymi
porządkami. Dlatego tegorocznej wiosny przygotowaliśmy
dla Państwa szybką Jubileuszową ofertę pożyczkową,
dzięki której można:

• szybko uporać się z wiosennymi wydatkami:
4 wystarczy tylko oświadczenie o dochodach
4 gotówka nawet w jeden dzień

• cieszyć się dodatkową gotówką na wiosnę
4 na dowolny cel – wiosenny remont mieszkania

lub szybki remont samochodu
4 minimum formalności
4 profesjonalna obsługa

Dzięki szybkiej pożyczce Jubileuszowej wszystkie
swoje plany możecie Państwo zrealizować już dziś!

Czas na wiosenne porządki?
Czy może być coś lepszego na wiosnę dla domowych budżetów

niż zastrzyk dodatkowej gotówki?

Odśwież swój portfel i wstąp do SKOK „Śląsk” po

POŻYCZKĘ JUBILEUSZOWĄ!!!

* Przykład reprezentatywny do pożyczki Jubileuszowej: całkowita kwota kredytu: 1000 zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, stopa
oprocentowania kredytu w skali roku: 9,00% (zmienne), opłata przygotowawcza: 0 zł prowizja: 0zł, koszt ubezpieczenia: 0 zł, rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%, rata: 24,89 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1194,67 zł, w tym odsetki: 194,67 zł,
opłata za prowadzenie konta „Na start”: 0 zł. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe
informację dotyczące warunków udzielenia pożyczki gotówkowej, oprocentowania, opłat i prowizji są dostępne w oddziałach
SKOK „Śląsk”. Pożyczka gotówkowa udzielana jest na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawieranej z klientem.
Dostępność pożyczki uzależniona jest od wyniku przeprowadzonej przez SKOK analizy zdolności kredytowej klienta.
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To możliwe, ale znacznie wygodniej i bezpieczniej jest posiadać
rachunek, na który wpływają nasze dochody i za pomocą którego
możemy regulować wszystkie nasze opłaty. Posiadając aktywny
rachunek płatniczy w SKOK „Śląsk”:
• nie musisz stać w kolejce do kasy po wypłatę wynagrodzenia;
• nie musisz czekać na listonosza, który przyniesie Ci emeryturę;
• nie musisz tracić czasu na podróż na pocztę;
• ze środków zgromadzonych na rachunku płatniczym możesz

korzystać za pomocą karty płatniczej lub poprzez bankowość
elektroniczną, a także składając dyspozycję w oddziale SKOK;

• w każdej chwili możesz dysponować kwotą, jaka jest Ci aktualnie
potrzebna.

Rachunek płatniczy w SKOK „Śląsk” dopasujesz do swoich potrzeb.
Duże możliwości daje rachunek płatniczy ROR / IKS Plus Classic.
Posiadaczowi tego rachuneku płatniczego poza obsługą w oddziale
umożliwiamy również dysponowanie środkami za pomocą karty Visa
oraz usług bankowości elektronicznej – eskok. Ponadto może
skorzystać ze wszystkich produktów Kasy, np. pożyczek, lokat
terminowych, rachunków oszczędnościowych itd. Zastanów się, jakie
są Twoje potrzeby, i przyjrzyj się naszej ofercie rachunków płatniczych.

Pomożemy Ci dopasować konto
do Twoich oczekiwań.

U nas bez zmian – nie podnosimy opłat !!!

Rachunek w SKOK „Śląsk”
Życie bez rachunku płatniczego?

Realizując ideę krzewienia samopomocy fi-
nansowej i aby troszczyć się o dobro dru-
giego człowieka, w 2011 roku powstało
Stowarzyszenie Samopomocy Finansowej
„Śląsk”, którego głównym celem jest:

• niesienie pomocy osobom potrzebującym,
• działalność charytatywna,
• wspieranie projektów edukacyjnych dla

dzieci i młodzieży,
• działanie na rzecz instytucji kulturalnych,

oświatowych i naukowych,
• promocja kultury,
• propagowanie idei samorządności.

Działalność Stowarzyszenia wspiera projek-
ty społeczne oraz akcje charytatywne od lat
wspierane przez SKOK „Śląsk” w celu nie-
sienia pomocy potrzebującym członkom na-
szego społeczeństwa.

Od początku swej działalności SKOK „Śląsk”
wraz ze Stowarzyszeniem prowadzi działal-
ność charytatywną. Swą opieką postanowił
otoczyć najuboższych i najmłodszych człon-
ków naszego społeczeństwa. Środki pienięż-
ne oraz pomoc rzeczowa przekazywane są
zarówno osobom prywatnym w celu sfinan-
sowania np. ich leczenia czy rehabilitacji, jak

i organizacjom zbierającym pieniądze na ce-
le charytatywne. Pomoc świadczymy także
poprzez przekazywanie wyprawek szkolnych,
słodyczy, zabawek i innych przedmiotów użyt-
ku codziennego do ośrodków pomocy spo-
łecznej, domów dziecka, Caritasów i świetlic
działających przy kościołach. Udzielamy się
również przy organizacji kolonii i półkolonii
organizowanych przez parafie. Wspieramy
także młodzieżowe kluby sportowe, które
zdobywają medale, grając w strojach ufundo-
wanych przez SSF i naszą Kasę. Jako orga-
nizacja non profit wspomagamy różnego
rodzaju działania i inicjatywy społeczne. Wy-
stępujemy w roli sponsora lub organizatora
podczas imprez kulturalnych, koncertów,
przedsięwzięć charytatywnych. Bierzemy
czynny udział w organizacji biesiad górniczych
oraz rodzinnych imprez plenerowych, wspie-
rając społeczność naszego regionu. Projekty
społeczne oraz akcje charytatywne od lat
wspierane przez SKOK „Śląsk” w celu nie-
sienia pomocy potrzebującym członkom na-
szego społeczeństwa wspierane są również
przez działalność Stowarzyszenia Samopo-
mocy Finansowej „Śląsk”.

Jesteśmy otwarci na każdą formę współdzia-
łania dla dobra ludzi, a zwłaszcza dzieci.

W ubiegłym roku pomogliśmy potrzebują-
cym między innymi poprzez:
• zaangażowanie w pomoc dziecku członka

stowarzyszenia w trudnej sytuacji zdrowotnej,
• dofinansowanie kosztów leczenia i rehabi-

litacji członka stowarzyszenia,
• wsparcie finansowe przy realizacji osiągnięć

sportowych dziecka członka stowarzyszenia.

Zostań członkiem Stowarzyszenia Samopo-
mocy Finansowej „Śląsk” i razem z nami
wspieraj potrzebujących.

Numer rachunku Stowarzyszenia 30 7999 9995 0480 0784 8004 0001
Pomóż nam pomagać innym – Dołącz do nas już dziś!

Stowarzyszenie Samopomocy
Finansowej „Śląsk”



Zalety naszego Kredytu:

• rozkładamy okres kredytowania
do 8 lat

• minimum formalności
• dodatkowe pakiety ubezpieczeń

Na jaki cel możesz przeznaczyć
nasz Kredyt?

• zakup nowego samochodu
• zakup używanego samochodu

Planujesz zakup samochodu?
Kredyt samochodowy w SKOK „Śląsk”
to prosty sposób na Twój wymarzony samochód
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Kredyt Mieszkaniowy
w SKOK „Śląsk”
to wymarzone mieszkanie na wyciągnięcie ręki!

Marzysz o własnym domu
lub mieszkaniu i potrzebujesz
wsparcia, żeby zamieszkać na swoim
– nasz Kredyt Mieszkaniowy jest
właśnie dla Ciebie!

Zalety naszego Kredytu:

• rozkładamy okres kredytowania do 25 lat
• finansujemy do 80% wartości nieruchomości
• dodatkowe pakiety ubezpieczeń

Na jaki cel możesz przeznaczyć nasz Kredyt?

• na dom
• mieszkanie
• działkę
• remont lub budowę
• a także na spłatę kredytów mieszkaniowych

w innych instytucjach finansowych

Dlaczego powinieneś wybrać SKOK „Śląsk”?

• Gwarantujemy wsparcie specjalistów kredytowych
w trakcie całego procesu kredytowania

• Dopasowujemy miesięczną ratę do Twoich
możliwości finansowych

• Dajemy Ci dogodne zasady spłaty
– możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty

Wszystkie formalności załatwisz w oddziałach naszej
Kasy. Przyjdź lub zadzwoń 32 24 020 98 wew. 14, 35
lub 519 528 582
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Punkty kasowe SKOK „Śląsk”

KRZYŻÓWKA JUBILEUSZOWA

Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne rozwiązanie
w dniach od 04-03-2019r do 29-03-2019r na adres:
SKOK „Śląsk”
ul. Kokota 169, 41-711 Ruda Śląska
z dopiskiem Krzyżówka „JUBILEUSZOWA”
otrzymają KOSZ PEŁEN SŁODYCZY!

BRZEG DOLNY (71) 319-98-20 ul. Osiedlowa 1 56-120 Brzeg Dolny

CHORZÓW BATORY (32) 246-04-41 ul. Batorego 16 41-503 Chorzów

CHORZÓW FASKI (32) 241-65-77 ul. Faski 2 41-500 Chorzów

GLIWICE (32) 331-30-10 ul. Zwycięstwa 59 44-100 Gliwice

INOWROCŁAW (52) 356-83-00 ul. bp. Laubitza 2A 88-100 Inowrocław

KATOWICE (32) 608-14-00 ul. Kościuszki 17 40-048 Katowice

KĘPNO (62) 782-36-72 ul. Warszawska 40 63-600 Kępno

KŁOBUCK (34) 310-05-33 Rynek Jan Pawła II 12 42-100 Kłobuck

PAJĘCZNO (34) 311-33-95 ul. Kościuszki 74 98-330 Pajęczno

RADZIONKÓW (32) 289-78-95 ul. św. Wojciecha 10 41-922 Radzionków

RUDA ŚLĄSKA (32) 244-57-39 ul. Wolności 23 41-700 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– BIELSZOWICE (32) 240-20-96 ul. Kokota 169 41-711 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– GODULA (32) 342-10-01 ul. Joanny 12 41-703 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– HALEMBA I (32) 243-23-81 ul. 1 Maja 49 41-706 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– HALEMBA II (32) 240-84-42 ul. Solidarności 9/3 41-706 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– HALEMBA III (32) 342-28-35 ul. Kłodnicka 54 41-706 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– KARMAŃSKIE (32) 342-17-21 ul. Wolności 99 41-700 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– NOWY BYTOM (32) 771-71-30 ul. Niedurnego 57 41-709 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA
– WIREK – CHR PLAZA (32) 240-00-49 ul. 1 Maja 310 41-710 Ruda Śląska

RYBNIK (32) 422-10-34 pl. Kopernika 3 44-200 Rybnik

SIEMIANOWICE (32) 608-27-66 ul. Powstańców 20 41-100
Siemianowice

ŚWIĘTOCHŁOWICE
– PARK HANDLOWY
ZGODA

(32) 340-54-06 ul. Śląska 9 41-600
Świętochłowice

ŚWIĘTOCHŁOWICE (32) 246-09-90 ul. Katowicka 27 41-600
Świętochłowice

WOŁÓW (71) 389-17-80 Rynek 29 56-100 Wołów

WROCŁAW (71) 783-32-20 ul. Powstańców Śl. 127A 53-317 Wrocław

ZABRZE – CENTRUM (32) 376-25-11 ul. Wolności 294 41-800 Zabrze

ZABRZE – ZABORZE (32) 376-37-65 ul. Wolności 480 41-806 Zabrze

HASŁA DO KRZYŻÓWKI:

1 IMPREZA URODZINOWA

2 MASZ JE TYLKO RAZ
W ROKU

3 INACZEJ SOLENIZANT

4 MOŻE BYĆ ŚLUBU
ALBO URODZIN

5 DEKORACJA URODZINOWA

6 UPOMINEK

7 Z KOKARDĄ – W NIM
PREZENT

8 WZNOSZONY NA CZEŚĆ
SOLENIZANTA

9 INACZEJ POSIŁEK

10 SPOŻYWANY NA PRZYJĘCIU

11 JEST NIM NP. TORT
LUB BABKA

12 WZNOSI SIĘ NIM TOAST

13 MOŻE BYĆ SYLWESTROWA
LUB KARNAWAŁOWA

14 PALĄ SIĘ NA TORCIE

15 INACZEJ SZTUCZNE OGNIE,
RACE

16 MAŁA IMPREZA

17 URODZINOWA
Z ŻYCZENIAMI

18 NAJWAŻNIEJSZY NA
PRZYJĘCIU URODZINOWYM

19 URODZINOWE
LUB ŚWIĄTECZNE


