Libra Internet Bank este partenerul tau in
afaceri!

Contul Escrow
Contul Escrow iti ofera tie si partenerilor tai incredere si siguranta in efectuarea tranzactiilor
contractuale

Descriere produs
Contul Escrow de la Libra Internet Bank este un cont bancar pe care il poti utiliza in tranzactiile comerciale cu partenerii tai.
Contul are ca scop depozitarea, pastrarea sau blocarea unor sume de bani pana la incheierea unui contract.
Avantajul tau este ca Libra Internet Bank actioneaza ca un agent escrow, care va asigura realizarea tranzactiilor si va
elibera sumele aflate in acest cont numai dupa indeplinirea conditiilor contractule incheiate cu partenerii tai.

Avantajele tale
Ce beneficii ai daca deschizi un Cont Escrow la Libra Internet Bank:







Iti ofera tie si partenerilor tai incredere si siguranta in efectuarea tranzactiilor comerciale;
Deponentul are siguranta realizarii tranzactiei in siguranta, iar Beneficiarul are siguranta incasarii pretului pe
serviciile contractuale;
Impreuna cu partenerii tai, ai garantia utilizarii sumelor strict pentru angajamentul stabilit in scris: tranzactii
imobiliare, furnizari de produse/servicii, garantii etc.;
Transferul sumelor se efectueaza numai dupa indeplinirea conditiilor stipulate in contract;
Ai o dobanda avantajoasa, stabilita in functie de suma din contul tau Escrow;
Iti ofera o alternativă la garantiilor bancare, avand costuri mult mai reduse.

Caracteristicile produsului
Ce dobanda poti obtine daca deschizi un Cont Escrow:




Pentru sume de maxim 10.000 LEI, ai o dobanda echivalenta cu cea a unui cont curent;
Pentru sume de minim 10.000 LEI, banca va bonifica acest cont in limitele procedurale ale bancii;
Pentru sume de minim 100.000 LEI, banca aproba o dobanda negociata.

Poti deschide un Cont Escrow in LEI, EURO si USD.
LIBRA INTERNET BANK este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) din
România, prin urmare depozitele constituite de clienţi la aceasta institutie de credit sunt garantate in conditiile si limitele
prevazute de legile romane

Cum procedez?
Te asteptam in sucursalele noastre din Bucuresti si din tara pentru a deschide un Cont Escrow.
Tot ce trebuie sa faci este sa completezi o cerere de deschidere cont si contractul aferent acestui cont.

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

