Manager sucursală
Telefon

Pachetul de cont curent MY LIBER
Cu pachetul MY Liber te bucuri de luxul independenței absolute atunci când faci tranzacţii folosind contul tău First
Bank. Beneficiile tale includ acces la servicii premium și mobilitate în operațiunile tale, toate fără niciun cost extra.
Mai mult, beneficiezi de siguranță și flexibilitate totală la cumpărături, ca să nu ai nicio grijă: ai protecție 30 de zile
pentru cumpărăturile făcute în țară și 0,1% cashback pentru operațiunile realizate cu cardul.

De ce să alegi pachetul MY LIBER?
Servicii all-inclusive:
– Cont curent în LEI cu ZERO costuri de administrare;
– La alegere un cont în EUR, USD sau CHF cu ZERO comision de administrare;
– ZERO comision retragere de la orice ATM din lume;
– ZERO comision pentru plățile* și încasările în LEI.
Experiențe Premium, cu un card Platinum:
– Card de debit VISA PLATINUM cu ZERO comisioane;
– Acces în Business Lounge-urile principalelor aeroporturi din România pentru tine și un invitat**;
– Asigurare de călătorie complexă (asistență medicală, întârzierea bagajelor, a zborului și multe altele).
Cumpărăturile tale, acum la un alt nivel:
– 0,1% cashback pentru orice tranzacție cu cardul;
– 30 de zile protecție pentru cumpărăturile făcute în România.
Mai mult, oricând ai nevoie:
– Opțional, poți atașa un card de credit VISA Exclusive GOLD;
– Poți accesa oricând un descoperit de cont, la o dobândă avantajoasă.
Ai totul la îndemână prin Internet și Mobile Banking:
– Vezi soldul conturilor tale;
– Faci plăți din câteva click-uri, fără comision*;
– Deschizi depozite cu un bonus de dobândă de 0,15%;
– Notificare prin SMS – ești informat pe loc, direct pe telefonul tău, despre încasări sau plăți și despre soldul tău;
– Plătești rovinieta sau taxa de pod direct din aplicație.
* Comisionul este ZERO pentru orice plată intrabancară (First-First) și ZERO pentru plățile interbancare în LEI (First – altă bancă) cu valoare mai mică sau egală
cu 50.000 RON. Comisionul Transfond este inclus.
** Conform termenilor și condițiilor VISA .
Țări în care tranzacțiile sunt restricționate: Iran, Siria, Cuba, Sudan, Sudanul de Sud, Coreea de Nord.

Ce costuri ai?
ZERO, dacă încasezi lunar în conturi deschise la First Bank un venit de minim 4.500 de LEI (35 de LEI pe lună în caz
contrar).

Mai jos, o sinteză a informațiilor prezentate.

