
 
 
 

 

Termeni și Condiții 

 

Produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru VISTA BANK (ROMANIA) 
S.A. și sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, VISTA BANK (ROMANIA) S.A. deține toate 
drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile 
comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. 

VISTA BANK (ROMANIA) S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura website-
ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă. 

VISTA BANK (ROMANIA) S.A. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și 
concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, VISTA BANK (ROMANIA) S.A. nu este și 
nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată 
a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre proprietățile 
imobiliare aflate la vânzare de către VISTA BANK (ROMANIA) S.A. puteți contacta reprezentanții 
băncii prin intermediul datelor de pe pagina de Contact a site-ului. 

De asemenea, Banca nu este responsabilă pentru exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile 
unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul Băncii. 

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului 
materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al VISTA 
BANK (ROMANIA) S.A. 

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă sau 
recomandare de a contracta, de a achiziționa și cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă 
de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar, produs ori proprietate imobiliară.  

Vista Bank (Romania) nu garantează disponibilitatea proprietăților imobiliare prezentate și nu își 
asumă responsabilitatea pentru descrierile acestora. Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de 
exemplu, iar bunurile pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect, detalii tehnice 
etc). Totodată, valoarea proprietăților imobiliare prezentate pe acest site este orientativă și 
poate fluctua, astfel încât informații exacte despre prețul imobilelor pot fi obținute de la 
reprezentanții Băncii prin intermediul datelor de pe pagina de Contact a site-ului. 

De asemenea, informațiile prezentate pe acest site nu reprezintă consiliere în domeniul 
investițiilor, imobiliar sau în alt domeniu. Informația care se regăsește pe acest site este 
prezentată exclusiv în scop informativ, neputând fi folosită ca bază legală pentru nicio acțiune 
sau demers în fața terților. 

Totodată, Banca nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse în orice fel de 
folosirea site-ului sau legate de gradul de performanță al site-ului. 

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu 
excepția deținătorului său legal – VISTA BANK (ROMANIA) S.A., dă dreptul unilateral și neechivoc 
ca VISTA BANK (ROMANIA) S.A. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa autorităților 
legal competente pentru sancționarea acestui fapt. 

https://www.vistabank.ro/mentiuni-legale

