Un produs dedicat companiilor nou
infiintate

Contul Destept IMM
Economisesti bani si timp pentru afacerea ta!

Descriere produs
Contul Destept IMM ofera companiilor o solutie eficienta de gestionare a costurilor in relatia cu banca,
printr-un pachet complet, care cuprinde toate operatiunile necesare desfasurarii activitatiilor sectorului
IMM.
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 Comision ZERO pentru plati lei pe Internet Banking;
 Comision ZERO pentru incasari in lei;
 Card business cu comision ZERO de utilizare la ATM/POS Libra/Euronet pentru
retragere numerar;
 Comision ZERO: emitere card, administrare lunara card; operatiuni la comercianti,
interogare sold, reinnoire card la expirare;
 Comision ZERO la extrasele de cont din Internet Banking;
 Produse de creditare specifice, cu aprobare rapida.
Caracteristicile produsului
 Beneficiari: companiile infiintate in ultimele 12 luni;
 Perioada de valabilitate: nelimitat
 Costuri: gratuit pentru primele 12 luni de la deschiderea contului*

*La expirarea celor 12 luni companiile pot opta pentru comisioane operationale
standard sau pentru una dintre variantele cu cost ale acestui abonament, in functie
de Cifra de Afaceri anuala.
Doresc acest produs:
Esti interesat?
Suna-ne la TelVerde 08 008 55555 sau viziteaza
www.librabank.ro

Nume companie

Reprezentant legal

Prin semnatura de mai sus, imi exprim acordul cu conditiile mentionate in aceasta
prezentare comerciala, inclusiv cu debitarea automata de catre banca a contului cu
suma aferenta abonamentului.
Banca isi rezerva dreptul de a denunta unilateral conventia referitoare la derularea
abonamentului si din acest moment revenirea la comisioanele obisnuite practicate
de banca, postate pe site-ul sau sucursalele bancii.

