
UWAGA! 

Nastąpiła ważna zmiana!!! 

Nowe numery rachunków. 

 

o 7 sierpnia 2019 r. rozpoczęliśmy proces renumeracji rachunków posiadanych w SKOK. 

 

o Okres przejściowy potrwa do 8 lutego 2020 r. roku – do tego dnia obowiązywać będzie 

dotychczasowy i nowy numer posiadanego rachunku w SKOK, natomiast od dnia                                       

9 lutego 2020 tylko nowy numer rachunku 

 

o Zapoznaj się ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi wprowadzonych 

zmian. 

 

 

W ramach przypomnienia na schemacie poniżej zaznaczono miejsca wprowadzonych 

zmian w numerze rachunku: 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, nawiązując do wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia                   

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie nadawania i oznaczania unikatowym 

identyfikatorem rachunków płatniczych, pragniemy poinformować o planowanym 

wprowadzeniu zmian wszystkich numerów rachunków posiadanych w SKOK. 

Zmiana dotyczyła wszystkich numerów rachunków płatniczych, rachunków lokat 

oraz rachunków pożyczek i kredytów. 

PL 11 7048 0003 1234 5678 9123 4567 

Zmiana 
sumy kontrolnej 

Zmiana numeru rozliczeniowego  
na numer SKOK  

nadany przez NBP 

Bez zmian 



 

Nowe numery rachunków są już prezentowane za pośrednictwem usługi eSKOK: 

 w przelewie przychodzącym prezentowany jest numer rachunku, który wpisał nadawca 

przelewu; 

 w przelewie wychodzącym prezentowany jest nowy numer rachunku; 

 na potwierdzeniu wykonania operacji oraz w historii operacji. 

 

Okres przejściowy 

Informujemy, że w celu łagodnego wprowadzania zmian, został ustanowiony 

okres przejściowy podczas którego wszystkie dokonywane wpłaty na 

poprzednie (przed wprowadzoną zmianą) numery rachunków zostaną 

przekierowywane na nowe numery rachunków.  

Okres przejściowy będzie trwał do dnia 8 lutego 2020 r. 

 

 

 

Kogo należy poinformować o nowym numerze rachunku? 

Jeżeli jeszcze Państwo nie poinformowali o zmianie numerów rachunków 

wszystkich podmiotów oraz osób fizycznych, które korzystają z numerów 

rachunków posiadanych w SKOK do przelewania środków.  

 

Przypominamy aby w szczególności poinformować:  

 pracodawcę, który przelewa wynagrodzenie 

 Urząd Skarbowy; 

 instytucje wypłacające świadczenia np. emerytalne lub rentowe; 

 inne, np. Urząd miasta, Urząd gminy, pomoc socjalną, miejski ośrodek pomocy 

społecznej, uczelnię przelewającą stypendia, najemcę mieszkania, towarzystwa 

ubezpieczeniowe, finansowe i maklerskie oraz inne banki lub SKOK, w których 

zdefiniowano przelewy na numer rachunku posiadanego w SKOK. 

 

 

 

Dodatkowe informacje 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Placówkach SKOK oraz po połączeniu 

z Operatorem Tele-skok pod numerami: 801 803 800 lub (58) 782 59 00. 

 


