ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Уважаеми клиенти,
Бихме искали да ви уведомим, че между KBC Груп, като собственик на Обединена българска банка (ОББ)
в България и Raiffeisen Bank International е постигнато споразумение KBC Груп да придобие 100% от
акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД (Райфайзенбанк). Сделката още не е финализирана и следва
да получи необходимите регулаторни одобрения, съгласно приложимото законодателство. При
одобрение на сделката по придобиването, ще се пристъпи към вливането на Райфайзенбанк в ОББ. В
резултат на този процес е възможно за вас да възникнат редица въпроси. Ние от ОББ ще се опитаме да
дадем отговор на всеки ваш въпрос, като предварително бихме искали да ви осведомим по следните
основни теми, свързани с осъществяваната концентрация.

Защо KBC Груп придобива Райфайзенбанк?
KBC Груп в България е единствената интегрирана финансова група, предлагаща пълния спектър от
финансови услуги на българските клиенти.
Намеренията на KBC Груп са след получаване на регулаторните одобрения, да се пристъпи към вливане
на Райфайзенбанк в ОББ. При успешно осъществяване на планираната сделка, КВС Груп България би
осъществила стремежа си да заеме водеща позиция в банкирането и да затвърди ролята си на първата
интегрирана финансова група в България, с устрем към първото място в банковия сектор. Това
придобиване значително би укрепило и лидерската пазарна позиция на ОББ в асет мениджмънт и
лизинг услугите, както и възможностите за предоставяне на продажби с ДЗИ.
ОББ и Райфайзенбанк в момента една банка ли са?
ОББ и Райфайзенбанк продължават да функционират като две отделни независими една от друга банки
до момента на тяхното вливане, което ще започне едва след одобряване от страна на регулаторите на
процедурата по придобиване.

Какво ще се случи с ОББ и с Райфайзенбанк в бъдеще?
При получаване на всички регулаторни одобрения за придобиването, екипите на двете банки ще
подготвят интеграцията им в една нова Обединена банка.

Какво се променя за клиентите?
Покупката на Райфайзенбанк от KBC Груп няма да се отрази по никакъв начин на клиентите на ОББ.
Клиентите могат да получат актуална информация на корпоративните уебсайтове на ОББ и
Райфайзенбанк.

Клиентите на ОББ могат ли да бъдат обслужвани в клонове на Райфайзенбанк и обратното?
Към настоящия момент клиентите на ОББ могат да бъдат обслужвани само в клоновете на ОББ и
клиентите на Райфайзенбанк могат да бъдат обслужвани само в клоновете на Райфайзенбанк. За
момента не се променя нищо. Евентуално мигриране на клиенти между банковите системи ще бъде
извършено на по-късен етап, след получаване на одобрение от всички регулаторни органи, съгласно
българското законодателство и след завършване на всички правни и регулаторни процедури по
завършване на придобиването, по време на техническото обединяване на системите на двете банки.
Този процес по никакъв начин не възпрепятства ефективното обслужване на клиентите във всяка една
от двете банки.

Клиентите на ОББ могат ли да използват онлайн и мобилното банкиране на Райфайзенбанк и
обратно?
Към настоящия момент клиентите на ОББ могат да използват само онлайн и мобилното банкиране на
ОББ. На по-късен етап, след получаване на одобрение от всички регулаторни органи, съгласно
българското законодателство и след завършване на всички правни и регулаторни процедури по
завършване на придобиването, при техническото обединяване на системите на двете банки, клиентите
ще използват само едно онлайн и едно мобилно банкиране.
Ще се променят ли условията по договорите на клиентите?
Нищо не се променя за клиентите на този етап. Клиентите могат да получат актуална информация на
корпоративните уебсайтове на ОББ и Райфайзенбанк.

