Depozitul Blitz

O solutie simpla si avantajoasa de economisire atat in lei, cat si in valuta

Descriere produs
Depozitul Blitz este solutia ideala daca iti doresti sa economisesti pe termen mediu si lung de timp. Economisirea si bucuria
unor castiguri solide merg mana in mana, pentru ca beneficiezi de Best Offer Libra: dobanda de 1.50% p.a. la depozitul in
LEI si 0.50% p.a la depozitul in EURO.

Avantajele tale
Pentru ca tu sa economisesti asa cum iti doresti, iti oferim zero comision la scadenta depozitului, pe care il poti realiza pe o
perioada de 7 luni.
Depozitul BLITZ poate fi deschis atat in LEI, cat si in EURO, iar la scadenta ai 2 optiuni:



In cazul in care, in momentul constituirii, nu ai optat pentru prelunguirea automata, depozitul se lichideaza, iar banii
intra in mod automat in contul tau curent. Ii poti pastra aici sau ii poti retrage la orice sucursala, fara comision;
In cazul in care ai optat pentru prelungirea automata, depozitul se va prelungi automat cu inca 7 luni.

Suma minima necesara pentru deschiderea unui Depozit Blitz este de 100 LEI, respectiv 100 EURO.

Caracteristicile produsului
Dobanda:
 Ai Best Offer Libra, adica dobanda de 1.50% pe an (LEI) si 0.50% pe an (EURO), mai mare decat la depozitele
obisnuite;
 Perioada este de 7 luni si nu are niciun comision de administrare;
 Daca alegi sa retragi banii mai devreme de 7 luni, vei pierde dobanda castigata pana in momentul retragerii, iar
retragerea este comisiontata conform tarifelor standard;
 Dobanda ramane fixa pe toata perioada constituirii depozitului.
Beneficiari:
 Persoane fizice;
 Persoane fizice autorizate, inclusiv cabinete/birouri profesionale din domeniul profesiilor liberale.
Cum poti sa deschizi un Depozit Blitz:



Pasul 1: Sa ai un cont curent in LEI/EURO la Libra;
Pasul 2: Depui banii pe cont, iar deschiderea depozitului o poti face chiar si singur, direct de pe Internet Banking sau
Libra Mobile Banking.

Pentru sume ce depasesc echivalentul a cinci sute de mii euro, Banca poate negocia dobanzi mai mici decat cele de mai sus.
Persoanele fizice si juridice pot constitui depozite si in alte valute convertibile decat cele mentionate mai sus, cu conditia ca suma minima a
acestor depozite sa fie cel putin egala cu echivalentul a 100.000 EUR. Dobanda pentru astfel de depozite va fi negociata cu Departamentul
Arbitraj din cadrul Diviziei Trezorerie.

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

