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Regulament promoție ,,Refinanțare pentru profesii SMART” 

Organizatorul promoției „ Refinanțare pentru profesii SMART” este Libra Internet Bank S.A. cu sediul: 

Phoenix Tower, Calea Vitan 6-6A, sector 3, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr J40/334/1996, Cod Unic de Înregistrare RO8119644. (denumită în continuare Libra 

Internet Bank sau Libra sau Organizatorul). 

Promoția se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urm

ează  “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.   

Art. 1. Descrierea promoției 

Promoția ”Refinanțare pentru profesii SMART” se referă la faptul că orice client Libra Internet Bank din 

categoria profesiilor liberale care solicită refinanțarea unui credit ipotecar contractat de la alta Banca în 

perioada 22 februarie – 7 mai 2023 va beneficia de plata taxelor notariale, în limita unui plafon de maximum 

10.000lei pentru fiecare client eligibil.  

Art. 2. Participarea la promoție   

Prin participarea la această promoție, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului, 

care se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor din prezentului 

Regulament. 

Art. 3. Dreptul de participare   

3.1. La această Promoție are dreptul să participe orice client Libra din categoria profesiilor liberale 

care îndeplinește condițiile promoției descrise in art. 1 din prezentul regulament.  

3.2. Nu pot participa la promoție clienții care au deja un credit ipotecar la Libra. 

Art. 4. Perioada promoției 

Promoția este valabilă în perioada 22 februarie 2023 – 7 mai 2023. 

Art. 5. Mecanismul promoției 

5.1. Pentru a se încadra în promoție clientul trebuie să îndeplinească toate aceste condiții: 

- Să fie client al Organizatorului 
- Să solicite refinanțarea unui credit ipotecar contractat de la alta Banca în perioada promoției 

 
5.2. Promoția constă în plata de către Organizator a taxelor notariale, în limita unui plafon de 

maximum 10.000lei pentru fiecare client eligibil.. Dacă valoarea taxelor notariale depășește această sumă, 

atunci diferența va fi suportată de către client. 

Art. 6. Acordarea beneficiului 

6.1. Beneficiul se acordă clienților eligibili care solicită refinanțarea unui credit ipotecar contractat de 

la alta Banca în perioada 22 februarie – 7 mai 2023. 

6.2. Beneficiul nu se cumulează cu alte promoții. 

https://www.librabank.ro/Energize
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Art. 7. Eligibilitate 

Sunt eligibili toți clienții care îndeplinesc condițiile menționate în articolele 3 și 5 din prezentul regulament. 

Art. 8. Protecția datelor 

8.1. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în 

continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 24 mai 2018, Libra Internet Bank, în calitate de 

“Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună-credință și în realizarea 

scopurilor specificate în prezentul regulament. Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru 

scopul prezentei promoții.  Mai multe informații referitoare la Prelucrarea datelor cu caracter personal, 

inclusiv drepturile persoanelor vizate pot fi consultate pe site-ul Libra Internet Bank: 

www.librabank.ro/politica_prelucrare_date. Pentru detalii suplimentare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, precum si pentru exercitarea drepturilor prevazute de GDPR, puteți folosi adresa de e-

mail: protectiadatelor@librabank.ro. 

Art. 9. Forță majoră 

În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea 

regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată. 

Art. 10. Date de contact 

Organizatorul acestei promoții este Libra Internet Bank, prin intermediul Diviziei Marketing. Pentru orice 

clarificări sau întrebări, vă rugăm să scrieți la adresa: marketing@librabank.ro. 
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