Libra Internet Bank este partenerul tau
financiar!

Contul Libra Online
Deschizi contul de acasa si ai comisioane operationale ZERO

Descriere produs
Contul Libra Online de la Libra Internet Bank este primul produs bancar din Romania, 100% online. Contul Libra Online
poate fi deschis direct de acasa, accesand link-ul www.libraonline.ro si este GRATUIT!

Avantajele tale
Multiplele beneficii ale unui Cont Libra Online:


Mobilitate: Il deschizi in doar 3 minute, de oriunde din Romania sau din alte tari din Uniunea Europeana, utilizand
un computer sau telefonul mobil; Fara hartii, fara drumuri la banca, deschizi contul 100% online;
Gratuitate: Beneficiezi de servicii bancare gratuite pe viata: pentru platile si incasarile in LEI, pentru
administrarea contului;
Avantaje la produsele de economisire: Constitui cu usurinta un depozit performant, atat in LEI, cat si in EURO,
cu o dobanda excelenta, pe durata a 7 luni; Beneficiezi la conturile de economii de dobanzi avantajoase;





Card gratuit cu livrare acasa: Poti atasa Contului Libra Online si cardul Libra Free complet gratuit: fara taxe de
administrare, iar retragerile sunt gratuite de la oricare dintre cele aproximativ 500 de bancomate din reteaua
Euronet; Pentru maxima mobilitate, poti solicita Cardul Libra Free direct prin Internet Banking, iar acesta ti se
livreaza direct acasa.

Caracteristicile produsului
Conditii:


Beneficiari: Clienti noi, persoane fizice, cetateni romani, cu varsta peste 18, rezidenti in Romania.



Moneda: LEI;



Comisioane ZERO pentru: adminstrarea contului si a serviciului de Internet Banking, incasari de la orice alta
banca de pe teritoriul Romaniei si plati catre beneficiarii de la oricare alta banca de pe teritoriul Romaniei;



Accesibilitate: Contul Libra Online permite acces la serviciile bancare prin intermediul serviciului de Internet
Banking si are urmatoarele functionalitati:
-

Operatiuni aferente unui cont curent (plati si incasari in LEI);
Depozite si conturi de economii garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare;
Atasarea unui card Libra Free, complet gratuit;
Generare de extrase electronice;
Setare alerte;
Asistenta online prin serviciul Libra Live Chat.

Cum procedez?
Intra pe www.libraonline.ro si deschide-ti acum un Cont Libra Online!

Esti interesat?
Suna-ne la TelVerde 08 008 55555 sau viziteaza-ne pe
www.librabank.ro

