	
  

V Praze dne 8. dubna 2013

Vážení uživatelé Nebankovního registru klientských informací,

dovolte, abych vás informoval o přejmenování a změně loga společnosti LLCB, z.s.p.o. (dále jen
„LLCB“). Nový název společnosti bude CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (dále jen
„CNCB“).
Modernizaci loga jsme se rozhodli spojit s realizací projektu kolikmam.cz, který bude v brzké době
oslovovat přímo širokou veřejnost a koresponduje i s designovými změnami loga bankovního registru
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (dále jen „CBCB“).
Nový název společnosti je transparentnější a pomáhá zjednodušené identifikaci obsahu služeb
společnosti. Zároveň plně vyvažuje i název partnerského bankovního registru CBCB.
Ke změně nás zároveň přivádí změny na trhu nebankovních produktů, a to především v oblasti leasingu,
který stále více ustupuje do pozadí a naopak ke stále rostoucímu podílu spotřebitelských úvěrů.
Odpovídá to také naší strategii, kdybychom v blízké budoucnosti rádi rozšířili řady uživatelů i o jiné
segmenty, jako jsou telekomunikace či poskytovatelé energií a další.
Nový název a logo je:
ü
ü
ü
ü
ü

Transparentnější
Srozumitelnější
Zapamatovatelnější
Napomáhá jednodušší identifikaci poskytovaných služeb
Jasněji odděluje nebankovní registr od bankovního registru, avšak zároveň zachovává i zřetelnou
identifikaci vzájemné vazby obou registrů

Nové logo, tj. nový název i grafika vstupuje v platnost dnes 8. dubna 2013. Jak bylo již uvedeno, oficiální
název společnosti bude nově CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. V názvu je vždy nutné
uvést všechna počáteční písmena velká a slovo Non-Banking je psáno se spojovníkem bez mezer
s velkými písmeny „N“ a „B“, mezi zkratkou CNCB a vypsaným názvem je pomlčka s mezerami. Stejně
jako bankovní registr je možné v textu uvádět zkrácenou formu „CNCB“. Právní forma společnosti, tedy
zájmové sdružení právnických osob, zůstává zachována.
Jsme si vědomi, že tato skutečnost bude mít dopad i na vaše prezentační a komunikační materiály
včetně smluvní dokumentace, kterou uzavíráte se svými klienty. Nové logo, které naleznete v příloze,
bude prezentováno veřejnosti od dnešního dne. Změna názvu společnosti nezasahuje do aktuální
smluvní dokumentace a právní návaznost zaručuje plynulý souběh dokumentů obsahujících starý a nový
název. Všechny vámi používané dokumenty, které obsahují název a případně logo LLCB, by měly být
ode dnešního dne upravovány s novým názvem.

	
  

Abychom předešli nadbytečným nákladům spojeným s výměnou starých (zejména tištěných)
dokumentů, doporučujeme zajištění úpravy a nahrazení dokumentů nejpozději do 1. listopadu 2013.
V období od 8. dubna až 31. října 2013 je možné dočerpat staré zásoby tištěných dokumentů.
Webové stránky LLCB budou adekvátně upraveny a nově změněny na www.cncb.cz. Původní webové
stránky zůstanou v našem vlastnictví a budou automaticky přesměrovány na novou adresu. Na
stránkách budeme širokou veřejnost přehledně informovat o změně názvu a loga našeho registru. Emailové adresy zaměstnanců nebankovního registru budou nově ve formátu jmeno.prijmeni@cncb.cz.
Věříme, že vám plánované změny nezpůsobí žádné komplikace a naopak pomohou ke snazší orientaci
vašich klientů a obchodních partnerů.
V případě jakýchkoli dotazů jsem vám k dispozici.

S pozdravem
Ing. Jiří Rajl, v.r.
výkonný ředitel CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

