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Důleité: Souhlas s Veobecnými podmínkami a Zvlátními podmínkami
je třeba vyjádřit do 31. srpna 2022.
dosud platná dohoda bank se svými klienty, e změny stávajících smluv vstoupí v platnost, pokud klient do dvou
měsíců nevznese námitku: jednoduché a předevím ekologicky udržitelné řeení!
Bohuel Spolkový nejvyí soud (Bundesgerichtshof) v loňském roce rozhodl proti tomuto přístupu. V těchto
záležitostech vyžaduje aktivní souhlas zákazníka. Bez toho nemůeme nadále nabízet některé bankovní sluby,
například vedení běného účtu.
Právně bezpečné pokračování naeho obchodního vztahu s Vámi je pro nás velmi důleité.

$$QRC$$

Žádáme vás proto, abyste do 31. srpna 2022 aktivně odsouhlasili:
§ Allgemeine Geschäftsbedingungen (německé veobecné obchodní podmínky)
§ den Sonderbedingungen (německé zvlátní podmínky)
To lze pohodlně provést pomocí kódu QR zobrazeného vpravo. Stačí vyvolat kód QR pomocí fotoaparátu chytrého
telefonu.
Nebo podepite přiloený formulář (Vereinbarung über die Geltung der AGB-Banken und der Sonderbedingungen) a
odevzdejte jej na pobočce. Pokud potřebujete více informací, zavolejte nám na číslo +49/0961 840 nebo se zeptejte
svého poradce.
Nové smluvní podmínky jsou přiloeny k tomuto dopisu. Abyste měli okamitý přehled o vech změnách, najdete v
příloze tohoto dopisu také přehled změněných smluvních ustanovení ve srovnání s dříve pouívanými verzemi.
Nové smlouvy budou platit od 1. září 2022. Vechna ostatní smluvní ujednání mezi vámi a námi zůstanou zachována ve
stávající podobě. Pokud existují nějaké nároky vyplývající z naeho předchozího obchodního vztahu, zůstávají touto
dohodou nedotčeny.
S pozdravem
Vaše
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Thomas Ludwig

Thomas Wirth

Stellv. Vorstandssprecher

Vorstand

P.S.: Ná tip: etříte zdroje a jste etrnějí, pokud pouíváte nae internetové bankovnictví s elektronickou poštovní
schránkou. Tým na pobočce Vám s tím rád poradí. Těíme se na vás!

