Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powyższa zmiana nie wymaga od Państwa, jako dotychczasowych Klientów Banku BGŻ BNP Paribas,
podejmowania jakichkolwiek działań. Bank BGŻ BNP Paribas nadal pozostaje stroną zawartych
z Państwem umów, numery rachunków bankowych, system bankowości internetowej i mobilnej oraz
sposób logowania nie ulegają zmianie. Aktywne pozostają wszystkie karty i numery PIN, a obsługa
Klientów prowadzona jest w dotychczasowych placówkach Banku. Nie zmieniły się również: adres
siedziby, numer NIP i numer KRS Banku.
W kolejnych miesiącach pracować będziemy nad zintegrowaniem z Bankiem przejętej działalności
podstawowej Raiffeisen Bank Polska. O wszystkich zmianach będą Państwo informowani z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Działalność prowadzona przez Bank BGŻ BNP Paribas bardzo dobrze uzupełnia się z przejętą
działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska, szczególnie pod względem zakresu świadczonych
usług, co spowoduje dalsze umocnienie naszej pozycji wśród największych banków w Polsce. Jako Bank
uniwersalny, dysponujemy bogatą ofertą dopasowaną do potrzeb Klientów indywidualnych, ze
szczególnym uwzględnieniem Klientów Private Banking, Klientów z segmentu MŚP oraz sektora rolnospożywczego, a także Klientów korporacyjnych. Mamy ambicje być nie tylko wiodącym Bankiem w kraju,
chcemy stworzyć Bank większy i efektywniejszy, a łącząc nasze siły i doświadczenia w wielu obszarach
staniemy się jednym z niekwestionowanych liderów rynku.
Jestem przekonany, że będziemy mieli możliwość zaoferowania szerszej gamy produktów i w jeszcze
lepszym stopniu odpowiemy na potrzeby naszych Klientów. Naszym celem jest zapewnienie
kompleksowej, szeroko dostępnej i profesjonalnie przygotowanej oferty produktów finansowych oraz
obsługi na najwyższym poziomie.
Chciałbym bardzo podziękować za zaufanie, którym dotychczas obdarzyli Państwo Bank BGŻ BNP
Paribas. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby proces integracji przebiegał w sposób przyjazny
a przygotowana oferta była jak najbardziej atrakcyjna i spełniała wszelkie Państwa oczekiwania.

Z poważaniem,
Przemek Gdański
Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony

