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Regulament promoție „Libra plătește biletul de avion” 

 

Organizatorul promoției „Libra plătește biletul de avion” este Libra Internet Bank S.A. cu sediul: 

Phoenix Tower, Calea Vitan 6-6A, sector 3, Bucuresti, Romania, înmatriculata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr J40/334/1996, Cod Unic de Înregistrare RO8119644. 

Promoția se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cel

e ce urmează  “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.   

Art. 1. Drept de participare   

La aceasta Promoție are dreptul să participe orice persoana fizica  care este solicitantul unui 

credit ipotecar cu venituri din străinătate, aprobat de Libra Internet Bank S.A.,  și utilizat (prin 

semnarea contractului de credit) în perioada Promoției.  

Art. 2. Perioada promoției 

1 februarie 2022 – 30 septembrie 2022 

Art 3. Mecanismul promoției 

Pentru a se încadra în promoție un client trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- Să inițieze o solicitare de credit ipotecar cu venituri din străinătate de la Libra Internet 

Bank S.A., care sub condiția aprobării prealabile a Băncii, să fie utilizat, prin semnarea 

contractului de credit aferent, în perioada Promoției  

- Să facă dovada achiziției biletului de avion printr-o imagine transmisă la adresa de mail 

marketing@librabank.ro, unde va trimite și contul în care dorește să se facă transferul 

- Data zborului trebuie să fie în perioada promoției 

- Decontarea biletului de avion se va realiza după semnarea contractului de credit, în 

maxim 10 zile lucrătoare după semnare, în echivalent lei, în limita sumei de 1.500 lei, 

inclusiv TVA 

- Pot fi luate în considerare și biletele codebitorilor și a membrilor familiei, cu mențiunea ca 

totalul biletelor decontate să nu depășească suma totală de 1.500 lei, inclusiv TVA 

- Suma va fi transferată în contul pus la dispoziție de client  

- Promoția nu se cumulează cu alte promoții în curs pe care organizatorul le derulează 
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Art. 4. Protecția datelor 

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. 5. Date de contact 

Organizatorul acestei promoții este Divizia Marketing din cadrul Libra Internet Bank. Pentru orice 

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

 

 

 

 


