Libra Internet Bank este partenerul tau in
afaceri!

Serviciul Acces Investigator
Poti verifica instant datele economico-financiare ale partenerilor tai de afaceri

Descriere produs
Acces Investigator este un instrument online, simplu si rapid de investigare a datelor economico-financiare ale partenerilor
lor de afaceri, fie ca acestia sunt furnizori, clienti sau terte parti.

Avantajele tale
Cu serviciul Acces Investigator ai mai multe avantaje:






Ai acces la date economico-financiare despre societati comerciale din Romania, accesand bazele de date:
RECOM, CIP, AEGRM, just.ro, Buletinul Insolventei si Ministerul Finantelor;
Iti poti selecta mai atent partenerii de afaceri;
Accesul este facil, in timp real: din aplicatia de Internet Banking, selectand optiunea "ACCES INVESTIGATOR" ;
Costuri accesibile si rezultat instant;
Implicit, te bucuri de toate facilitatile serviciului modern Libra Internet Banking, prin care ai comisioane mai mici cu
o treime fata de cele din sucursalele bancii.

Vrei mai mult?
Acum poti accesa si API.Investigator, foarte avantajos companiilor care dezvolta portaluri de afaceri, cataloage online,
topuri sau alte modalitati prin care furnizeaza catre utilizatorii lor date economico-financiare despre societati comerciale
din Romania.
Intra aici pentru mai multe detalii.

Caracteristicile produsului
Serviciul Acces Investigator este foarte simplu de utilizat, pentru a avea acces la informatiile financiare ale partenerilor de
afaceri. Tot ceea ce ai nevoie este Codul Unic de Inregistrare al societatii pe care sa o investighezi si ai acces instant la
urmatoarele baze de date:








RECOM (Registrul Comertului), pentru verificarea informatiilor disponibile pe site-ul RECOM: cost 20 LEI
CIP (Centrala Incidentelor de Plati) pentru verificarea informatiilor privind incidente BO/CEC: cost 5,5 LEI;
MF (Ministerul Finantelor) pentru informatii privind indicatorii financiari si datoriile la bugetul de stat: cost 2 LEI
Buletinul Insolventei pentru informatii cu privire la situatii de insolventa: cost 4,5 LEI
AEGRM (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare) pentru informatii cu privire la inregistrari de garantii
reale mobiliare: cost 4,5 LEI
Just.ro pentru informatii ce vizeaza stadiul proceselor: cost 4,5 LEI
Pachet complet Acces Investigator: 25 LEI

Cum procedez?
Pasii accesarii serviciului Investigator sunt:
1.
2.

Daca nu esti client Libra Internet Bank, trebuie sa-ti deschizi un cont curent;
Activezi serviciul Libra Internet Banking.

Esti interesat?
Contacteaza-ne prin email la: ebanking@librabank.ro.
sau viziteaza-ne pe www.librabank.ro

