Vážená klientko, vážený kliente,

Věc: Oznámení věřitelům a dlužníkům společnosti Citibank Europe plc, organizační složka
dovolujeme si Vám tímto v souladu s ustanovením § 2177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oznámit, že dne
5. 1. 2016 uzavřely Citibank Europe plc, společnost zapsaná (pod číslem 132781) v Irské republice, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská
republika, která působí v České republice („Prodávající“), a Raiffeisenbank a.s., společnost založená a existující podle práva České republiky,
se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
B 2051 („Kupující“), Smlouvu o prodeji části závodu, na základě níž byla část závodu Prodávajícího, představující segment osobního bankovnictví
jeho české pobočky, Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem Bucharova 2641/14, Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 02, IČO 281 98 131, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. a 59288 („Pobočka“), s účinností k 1. 3. 2016 prodána Kupujícímu. Tímto bylo
veškeré jmění včetně smluvních vztahů náležející do českého segmentu osobního bankovnictví (s výjimkou těch, které byly z prodeje stranami
výslovně vyloučeny) převedeno na Kupujícího („Prodej českého segmentu osobního bankovnictví“).
V důsledku Prodeje českého segmentu osobního bankovnictví nabyl Kupující český segment osobního bankovnictví a vstoupil do souvisejících
práv (nabyl pohledávky) a převzal povinnosti (převzal závazky, dluhy a povinnosti). To znamená, že veškeré obchodní aktivity (včetně veškerých
již uzavřených smluv a dohod vážících se k českému segmentu osobního bankovnictví) automaticky přešly na Kupujícího, který bude v dosavadní
podnikatelské činnosti Prodávajícího týkající se českého segmentu osobního bankovnictví pokračovat, včetně vztahu s Vámi.
V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás rádi požádali, abyste veškerou korespondenci (tj. příkazy, instrukce, oznámení apod.), která se dříve
týkala Prodávajícího, jednajícího prostřednictvím své Pobočky v České republice, směřovali na Kupujícího.
Identifikační údaje Kupujícího jsou tyto:
Obchodní firma:
Sídlo a adresa pro doručování písemností:
IČO:
DIČ:

Raiffeisenbank a.s.
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
492 40 901
CZ699003154

V této fázi nemusíte v souvislosti s převodem podnikat žádné další kroky. V následujících měsících budete průběžně informováni o dalších krocích.
Po obdržení tohoto oznámení jste však povinni hradit a poukazovat všechny Vaše platby související se službami pro investory (Wealth Management),
CitiProfession, pojišťovacími službami a jakýmikoli spotřebitelskými úvěrovými produkty, včetně osobních úvěrů, úvěrů poskytovaných prostřednictvím
spotřebitelských kreditních karet, produktů zařazených do programu splátek a jakýchkoli jiných dlužných finančních částek v souvislosti s jakýmkoli
spotřebitelským obchodním vztahem, a to včetně případně zděděných dluhů, na stejné účty jako doposud. Vezměte prosím na vědomí, že Prodávající
je oprávněn za Kupujícího obdržet jakoukoliv platbu uvedenou výše a Vaše platba bude považována za platně provedenou ve prospěch Kupujícího.
Pohledávky Prodávajícího vzniklé v souvislosti s kreditními kartami a spotřebitelskými úvěry za Vaší osobou přešly na Kupujícího. Stávající způsoby
úhrady odpovídajících dluhů se však v tuto chvíli nemění. Jste tedy i nadále povinni své dluhy hradit na stávající číslo splátkového účtu. Můžete
proto k provádění pravidelných splátek ve vztahu ke kreditním kartám a spotřebitelským úvěrům i nadále využívat stávající způsoby úhrady, na něž
jste zvyklí. Pokud dojde k nějaké změně v budoucnu, bude Vás o tom Kupující včas informovat.
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