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Szanowni Państwo,  

w imieniu wszystkich pracowników witam Państwa w gronie Klientów PKO Banku Polskiego.

Marka PKO Bank Polski – jedna z najstarszych i najcenniejsza na polskim rynku fi nansowym – tradycyjnie 
gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność. Dziś jednak wyróżniają nas także innowacyjne, często unikatowe 
w skali całego rynku technologie internetowe i mobilne, doceniana jakość obsługi i bogata oferta 
nowoczesnych produktów całej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Naszym Klientom oferujemy 
również możliwość korzystania z największej sieci placówek i bankomatów w Polsce.

Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości obsługi i pełnego komfortu 
korzystania z usług PKO Banku Polskiego. W realizacji tego celu pomogą nam dotychczasowi 
pracownicy Nordea Bank Polska, którzy do tej pory odpowiadali za Państwa obsługę. Nadal mogą 
Państwo liczyć na wsparcie znanych sobie opiekunów, pracowników odwiedzanych dotychczas 
oddziałów i konsultantów infolinii pod numerem 801 667 332 lub +48 58 3 000 000 (opłata zgodna 
z taryfą operatora). 

Informacje o istotnych zmianach związanych z integracją będą Państwu dostarczane za pośrednictwem 
systemów bankowości elektronicznej lub drogą listowną. Przydatne informacje związane z połączeniem 
banków znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pkobp.pl/integracja. Tam też 
znajdą Państwo listę placówek realizujących obsługę Państwa dotychczasowych produktów. Dostęp 
do bankowości elektronicznej pod nową nazwą iPKONET uzyskają Państwo pod adresem www.pkobp.pl 
oraz www.ipkonet.pl. Nowa strona logowania do bankowości mobilnej to m.ipkonet.pl. 

Przewidujemy, że integracja organizacyjna i technologiczna zakończy się w pierwszej połowie 2015. 
Wówczas wszystkie posiadane przez Państwa produkty będą obsługiwane na jednolitych zasadach 
w całej sieci placówek PKO Banku Polskiego. 

Gorąco zachęcam Państwa do korzystania z szerokiej palety usług oferowanych przez Grupę Kapitałową 
PKO Banku Polskiego. Codziennie wspieramy realizację potrzeb i aspiracji fi nansowych ponad 8 milionów 
naszych Klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, którzy razem z nami rozwijają swój 
biznes. Jestem przekonany, że również dla Państwa będziemy zaufanym partnerem w zakresie fi nansów.

Z poważaniem

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego


