Press Release
Bankmed’s Announcement
Beirut, March 17, 2020: Pursuant to the Lebanese Council of Ministers decisions, and in line
with the recommendations of ABL and the statement of the Federation of Syndicates of Bank
Employees in Lebanon, and in order to protect the public interest and to ensure your safety
amid the spread of Coronavirus (COVID-19), we are keen to exert our utmost efforts to meet
your financial needs during the period from March 17th to the 29th.
Accordingly, during this period, our ATMs, ITMs, and digital banking platforms will remain fully
operative to cater for your services, while our Contact Center stands ready 24/7 to assist you
with any other transactions.
In addition, we selected 17 regional branches to serve you Monday through Friday from 8:30
AM to 1:00 PM on prior appointment basis to avoid overcrowding for your own safety, and in
order to strictly secure urgent commercial banking needs, mainly for companies involved in
food security, medical equipment and supplies, as well as other sectors supported by BDL:







Beirut: Achrafieh Branch – Clemenceau Branch – Foch Branch – Jnah Branch – Hamra
Branch – Khalde Branch – Verdun Branch
Mount Lebanon: Mansourieh Branch – Jdeide Branch – Jounieh Branch – Jbeil Branch
North Lebanon: Tripoli Branch – Minieh Branch
South Lebanon: Wastani Branch – Tyr Branch
Bekaa: Chtaura Branch
Nabatieh: Nabatieh Branch

For further information and to book your appointment, please call 1270 or +961 1 708090.
By adopting the right measures, together we can limit the spread of Coronavirus (COVID-19)!

بيان صحفي
إعالن من Bankmed
بيروت 71 ،أذار :0202 ،عمالً بمقرارت مجلس الوزراء وبنا ًء على توصيات جمعية المصارف وتجاوباً
مع بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ،وحفاظا ً على الصحة العامة ومن أجل ضمان سالمتكم
وسط انتشار فيروس كورونا ) ، (COVID-19نحرص على بذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتكم
المصرفية خالل الفترة الممتدة من  71إلى  92أذار.
وبنا ًء على ذلك ،خالل هذه الفترة ،إن أجهزة الصراف اآللي ،وأجهزة الصراف التفاعلي  ITMالتابعة لنا،
وفرعنا اإللكتروني ) (e-Branchومناطقنا اإللكترونية ) ، (e-Zonesأو منصاتنا االلكترونية
) (MedOnline – MedMobileسوف تستمر في تلبية خدماتكم ،بينما يبقى مركز خدمة الزبائن
حاضراً في أي وقت وعلى مدار الساعة طوال أيام األسبوع لمساعدتكم في أي معامالت أخرى.
كما أننا خصصنا  71فرعا ً إقليميا ً لخدمتكم طوال هذه المدة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 03:8
صباحا ً –  7388ظهراً بحسب مواعيد مسبقة لسالمتكم وتجنبا ً لالزدحام وذلك حصراً لتأمين العمليّات
المصرفية والتجاريّة الملحّ ة للشركات والمؤسّسات التجارية والصناعيّة ،ال سيّما تلك المتعلّقة باألمن الغذائي
والمستلزمات الطبيّة ،وغيرها من القطاعات المدعومة من مصرف لبنان3







بيروت :فرع األشرفية – فرع كليمنصو – فرع فوش – فرع الحمرا – فرع الجناح – فرع خلدة –
فرع فردان
جبل لبنان :فرع الجديدة – فرع جبيل – فرع جونية – فرع المنصورية
لبنان الشمالي :فرع طرابلس – فرع المنية
لبنان الجنوبي :فرع الوسطاني – فرع صور
البقاع :فرع شتورة
النبطية :فرع النبطية
للمزيد من المعلومات ولحجز مواعيدكم ،الرجاء االتصال على  7918أو .+961 1 708090

باتخاذنا االجراءات المناسبة ،نساهم معا ً بالحد من انتشار فيروس كورونا (!)COVID-19

