
Vážená klientko, vážený kliente, e Vzorku, 

dovolujeme si Vás informovat o úpravách ceníků k 1. 10. 2018. Úpravy se nijak nedotknou moderních účtů typu eKonto SMART  
a KOMPLET pro soukromé osoby a Podnikatelské eKonto SMART a KOMPLET PLUS pro podnikatele, které vedeme již většině našich klientů. 

Úpravy se týkají starších typů účtů, mezi které patří i Váš účet. Tyto účty již několik let nemáme v nabídce a jejich správa je pro nás  
v souvislosti s moderními typy účtů neefektivní. Rádi Vám v našich pobočkách Váš účet převedeme na některý z nových typů. 

Upravujeme Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby, část 2 a Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele  
a právnické osoby, část 2. Podrobnosti najdete v příloze a na webové stránce https://www.rb.cz/informacni-servis/upravy-podminek,  
která je určena výhradně pro tento účel a je přístupná pouze po zadání uvedené adresy.

Navržené změny můžete písemně odmítnout do 1. 10. 2018, jinak se poté pro nás navzájem stanou závaznými. V případě, že je změnou dotčena 
smlouva o vedení účtu, smlouva o poskytnutí debetní karty (či kreditní karty), smlouva o službách přímého bankovnictví nebo smlouva o spotřebitelském 
úvěru jiném než na bydlení ve formě přečerpání na účtu, případně smlouva o zvláštních podmínkách realizace platebních transakcí, můžete tuto smlouvu 
také písemně vypovědět. Výpověď je bezplatná a účinná doručením Raiffeisenbank a.s.

Pro sjednání schůzky v pobočce prosím kontaktujte svého bankéře nebo naši bezplatnou NONSTOP infolinku 800 900 900.

S pozdravem

Vaše Raiffeisenbank

Dear client,

we would like to inform you about changes to our pricelists effective as of 1st October 2018. The changes do not affect the modern types  
of the accounts eKonto SMART and KOMPLET for private individuals and eKonto SMART a KOMPLET PLUS for entrepreneurs, accounts that  
we have already opened for the majority of our clients.

The changes apply to older types of accounts including your account. We have already not been offering those kinds of accounts for years  
and their maintenance is inefficient for us in comparison to the modern types of accounts. We will be pleased to convert your account type  
to some of the new ones at any of our branches.

The change applies to the Price list of products and services for private individuals, Part 2 and Price list of products and services  
for individual entrepreneurs and legal entities, Part 2. Details are available in the attachment and at https://www.rb.cz/informacni-servis/upravy-
podminek, a page dedicated solely for this purpose and accessible only by typing the address in your web browser.

By virtue of law, we are obliged to inform you that you may refuse the proposed changes in writing by 1st of October, 2018. From this date forward  
the changes become mutually binding upon us. You can also terminate the contracts affected by the changes, such as current account agreement, 
debit/credit card agreement, internet banking agreement, consumer credit agreement (other than home mortgage loan) provided as overdraft  
on the current account, or agreement on special conditions for processing of payment transactions. The termination is free of charge and is effective  
from the moment when the written notice is received by Raiffeisenbank a.s.

For arranging the meeting at a branch office please contact your banking advisor or call our toll-free info line 800 900 900.

Yours sincerely,

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.


