
Bank Spółdzielczy w Iławie przedstawia produkty przygotowane specjalnie dla klientów indywidualnych. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą.  

Nasi pracownicy służą pomocą w siedzibie Banku oraz  pod numerami telefonów: 

89 644 87 32,  89 644 87 17 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bankbsilawa.pl, na której można zapoznać 

się ze szczegółami oferty oraz innymi informacjami związanymi z działalnością Banku Spółdzielczego w Iławie. 

 

Bank prowadzi następujące rachunki  dla klientów indywidualnych: 

 

 Pol-Konto  

 Pol-Konto VIP  

 Pol-Konto Senior  

 Pol-Konto Student  

 Pol-Konto Junior   

 Pol-Efekt  

 Terminowe lokaty oszczędnościowe  

 

Dla  Pol-Konto Senior / Pol-Konto Student / Pol-Konto Junior 

0 zł – otwarcie rachunku 

0 zł -  prowadzenie rachunku 

0 zł – wpłaty i wypłaty w jednostkach Banku 

0 zł – przelewy na rachunki prowadzone w jednostkach Banku –papierowe i elektroniczne 

0 zł – realizacja poleceń zapłaty z rachunku klienta 

0 zł – aktywacja i korzystanie z rachunku internetowego 

0 zł – korzystanie z karty płatniczej do rachunku  

0 zł – wypłata gotówki w ponad 4 000 bankomatach w kraju 

 

 

Korzystanie z Pol-konta daje wiele możliwości:  

 łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki wypłatom realizowanym w ponad 4 000 bezprowizyjnych 

bankomatach w całym kraju, przez 24 godziny na dobę przy użyciu międzynarodowej karty VISA Classic 

Debetowa; 

 możliwość regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego – Państwo zapewniają środki na rachunku, zlecają 

Bankowi, a Bank zapłaci w terminie czynsz, rachunek za prąd, gaz, telefon itp.; 

 możliwość uzyskania informacji o saldzie rachunku i dostępnych środkach – w drodze informacji telefonicznej  

lub w formie komunikatu SMS; 

 korzystanie z konta Internetowego, które umożliwia dostęp do rachunku przez 24h na dobę. 

 

 

Bank Spółdzielczy w Iławie posiada bogatą ofertę produktów kredytowych  dla osób 

indywidualnych: 
 

 Karta kredytowa –umożliwia płatności w sklepach, na stacjach benzynowych itp. w ramach przyznanego 

kredytu. Płacąc kartą możesz korzystać z darmowego kredytu nawet do 51 dni; 

 Kredyt odnawialny w Pol-koncie – umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu w ramach przyznanego 

limitu; 

 Kredyt Bezpieczna gotówka –na dowolny cel, kwota nawet do 80 000 zł; 

 Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych – do ogrzewania wody użytkowej albo ogrzewania 

wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię odbiorników ciepła  w budynkach mieszkalnych. 

Dofinansowanie  spłaty kwoty kredytu  w wys. 45%  ze środków  NFOŚiGW; 

 Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM – na zakup, modernizację, budowę, okres kredytowania do 30 lat, na zakup 

działki budowlanej okres kredytowania do 15 lat, możliwa karencja w spłacie rat kredytu do 24 miesięcy; 

 Uniwersalny kredyt  hipoteczny – na dowolny cel nie związany z działalnością gospodarczą lub rolniczą, 

okres spłaty do 15 lat z możliwa karencja w spłacie rat kredytu do 6 miesięcy. 

 

http://www.bankbsilawa.pl/

