الرجاء االطالع ادناه على أهم الخصائص والشروط المتعلقة بالبطاقة.
رقم ______________ :
مالءمة بطاقة فيزا
 قبول بطاقة فيزا واالعتراف بها في جميع أنحاء العالم. سهولة ومالءمة الخدمات والمزايا المتاحة والتي تجعل من تجربةاستخدامك لبطاقة فيزا تجربة مميزة وخاصة.
 إمكانية إصدار بطاقة ائتمان إضافية.التسعير ،العموالت ،المستحقات والفوترة
الحد االئتماني______________ :
عمولة االشتراك السنوي /تجديد
البطاقة األساسية
عمولة االشتراك السنوي /تجديد
البطاقة اإلضافية
الحد األدنى للتسديد الشهري
عمولة االستبدال  /إعادة اإلصدار
عمولة التأ ّخر في التسديد  /شهريا
عمولة التجاوز
عمولة اعادة طباعة الرقم السري
عمولة خدمة الرسائل القصيرة
عمولة السحب النقدي على أجهزة
الص ّراف اآللي التابعة لبنك البحر
المتوسط
عمولة السحب النقدي على أجهزة
الص ّراف اآللي غير التابعة لبنك البحر
المتوسط (أيّهما أكبر)
عمولة السحب النقدي خارج لبنان
(أيّهما اكبر)
عمولة االستفسار عن الرصيد على
أجهزة الص ّراف اآللي التابعة لبنك
البحر المتوسط  /مركز خدمة العمالء
عمولة االستفسار عن الرصيد على
أجهزة الصرّاف اآللي غير التابعة
لبنك البحر المتوسط
الفائدة على المشتريات
الفائدة على السحب النقدي
فترة السماح من حيث الفائدة المترتبة
على السحب النقدي
كشف حساب ورقي (شهريا)
كشف حساب ورقي والكتروني
(شهريا)
كشف حساب الكتروني
االشتراك السنوي في بطاقة Priority
Pass

عمولة الدخول الى قاعة االنتظار في
المطارات من خالل بطاقة Priority
Pass

الحد المطلوب______________ :

Kindly find below the key terms and conditions of your card.
______________ Reference number:
VISA card Convenience
;Worldwide acceptance and recognition
Easy and convenient services and benefits to make your card usage
experience a special one.
;Freedom to issue Supplementary credit card
______________ Requested Limit:

Pricing, Fees, Dues and Billing
______________ Credit Limit:
Annual Subscription / Renewal Primary
Card Fee
Annual Subscription / Renewal
Supplementary Card Fee
Minimum Monthly Re-payment
Replacement / Reissuance Fee
Late Payment Fee / Monthly
Over limit Fee
PIN reprint
SMS fee

 000,111ليرة لبنانية

LBP 125,000

 00,111ليرة لبنانية

LBP 75,000

 01,111 - % 0ليرة لبنانية كحد أدنى
 22,500ليرة لبنانية
 24,000ليرة لبنانية
 22,500ليرة لبنانية
 0,011ليرة لبنانية
مجانا

5% min LBP 50,000
LBP 22,500
LBP 24,000
LBP 22,500
LBP 7,500
Free

 0,011ليرة لبنانية

LBP 7,500

Cash withdrawal Fee - Bankmed ATMs

 01,011ليرة لبنانية
أو  % 0من مبلغ العملية

LBP 10,500
or 2% of Transaction Amount

Cash withdrawal Fee - Non-Bankmed
)ATMs (whichever is greater

 01,011ليرة لبنانية
أو  % 0من مبلغ العملية

LBP 10,500
or 2% of Transaction Amount

Cash withdrawal Fee - Outside Lebanon
)(whichever is greater

مجانا

Free

Balance Inquiry Fee - Bankmed ATMs
/ Call Center

مجانا

Free

Balance Inquiry Fee – Non-Bankmed
ATMs

 0%شهريا

2% per month
2.59% Per month starting transaction
date

 0.59%شهريا ابتداء من تاريخ العملية

Interest on Purchases
Interest on Cash withdrawal

صفر يوم

Zero Days

Interest grace period on Cash

6,000ليرة لبنانية

LBP 6,000

Hard Copy statement monthly

 6,000ليرة لبنانية

LBP 6,000

Hard Copy + e-statement monthly

مجانا

Free

e-Statement

مجانا

Free

Priority Pass Annual Membership

 32د.أ .أو ما يعادلها /للشخص الواحد
بما فيه صاحب البطاقة

ال تُطبّق أي عمولة قبل التوقيع على اتفاقية البطاقات المصرفية وإصدار بطاقة
االئتمان.

USD32 or its equivalent / Per Person
including the cardholder

Priority Pass Airport lounge Access
Entrance Fee

No fees are applicable prior to signing the Card Agreement and issuance of the
credit card.

FX Market Rate
All card transactions occurred in a currency other than the card currency will be
calculated based on the market exchange rates effected on the date of the
conversion with a charge fee up to:
Fees on transactions completed Locally = 2.75% of the transaction value.
Fees on transactions completed abroad = 4% of the transaction value.
Annual Percentage Rate – APR –
APR is 24% (2% x 12)
Grace Period
Grace period for the payment of the closing balance is up to 20 days from the
Card Activity Statement date.

سعر صرف العمالت األجنبية
 بناء، والتي تتم بعملة أخرى غير عملة البطاقة،يتم احتساب جميع العمليات على البطاقة
:على أسعار سوق القطع كما في تاريخ التحويل مع رسم اضافي يصل إلى
. من قيمة العملية٪ 57.2 = رسوم على العمليات التي تنفذ محليا
. من قيمة العملية٪ 4 = رسوم على العمليات التي تنفذ في الخارج

– APR – معدل النسبة المئوية السنوية
)00 x %0( %02  هيAPR معدل النسبة المئوية السنوية
فترة السماح
. يوم من تاريخ كشف حساب البطاقة52 فترة السماح لتسديد الرصيد المستحق هي

Credit Card Cycle
The Credit Card Cycle starts on the 23rd of each month and ends on the 22nd of
the following month.

دورة بطاقة االئتمان
 من الشهر الذي00  من كل شهر وتنتهي في02 تبدأ دورة بطاقة االئتمان في
.يليه

Settlement of Your Monthly bill
You can pay your monthly bill in cash at any Bankmed branch, through an
automatic standing order, provided you open a non-checking account, or through
MedOnline/MedMobile or through Standing Instructions to debit your bank
account at any bank in Lebanon.

تسديد الفاتورة الشهرية
باستطاعتك تسديد الفاتورة الشهرية لبطاقتك نقدا لدى أي فرع من فروع بنك
 أو من خالل تفعيل خدمة "أمر الدفع" التلقائي بعد فتح حساب،البحر المتوسط
 أو خدمة الهاتف الجوالMedOnline جاري او من خالل خدمة االنترنت
 أو من خالل تعليمات مستمرة بالتسديد من حسابك المصرفي لدىMedMobile
.أي مصرف في لبنان
:االستفسار عن الرصيد من خالل
 أجهزة الص ّراف اآللي التابعة لبنك البحر المتوسط ساعة طوال أيام األسبوع02  مركز خدمة العمالء المتوفر فروع بنك البحر المتوسطMedOnline خدمة االنترنت
MedMobile خدمة الهاتف الجوال
تصريح العميل
 كما نوافق،لقد استلمنا نسخة عن الكتاب الحاضر وفهمنا مضمونه ونوافق عليه
على (أ) أن العموالت ومعدالت الفوائد والمصاريف المشار اليها في متنه قابلة
للتعديل في أي وقت من قبل المصرف وفقا للبنود والشروط التي ترعى عالقتنا
الخدمة؛ (ب) أن هدف هذا الكتاب هو على سبيل/بمصرفكم وتلك المتعلقة بالمنتج
 وهو ال يحدد وال يغطي بالتفصيل كافة بنود وشروط،التوضيح واالعالم فقط
الخدمة موضوع الكتاب الحاضر؛ (ج) وأن هذا الكتاب ال يحل محل وال/المنتج
يمكن اعتباره بأي شكل من األشكال بمثابة تعديل للعقود والمستندات األخرى
الخدمة؛ (د) أنه وباإلضافة الى العموالت/الموقعة من قبلنا و المتعلقة بالمنتج
 العموالت الواردة في، حيث تتوجب، تطبق على حسابنا مباشرة،المذكورة أعاله
"الئحة العموالت والمصاريف" المعتمدة من قبل المصرف ونصرح بأننا قد
اطلعنا على الالئحة المذكورة وأخذنا علما ونوافق بأنها قابلة للتعديل في أي وقت
.من قبل المصرف الذي يقوم بوضعها لدى فروعه لمراجعتها من قبل العمالء

Balance Inquiry through
Bankmed ATMs
24/7 Call Center
Bankmed branches
MedOnline
MedMobile
Client Declaration
We hereby acknowledge receipt copy of this Key Facts Statement (KFS),
understand and approve its content, and agree that (i) the commissions, interest
rates, and charges referred to herein may be amended at any time by the bank in
accordance with the terms and conditions governing our relation with your bank
and the relevant product/service; (ii) this KFS as a whole is intended for
informational purposes only and does not define nor cover in detail all the terms
and conditions of the proposed product/service described herein; (iii) that this KFS
shall not supersede nor be considered in any way as amending any of the
agreements and other documents signed by us under or in relation to the
product/service; and (iv) that, in addition to the commissions mentioned above, the
commissions mentioned in the "Tariff Guide" apply to our account directly, where
applicable, and we hereby declare that we have read the mentioned guide and taken
note of and agree that it is subject to change at any time by the bank who is
publishing it in all its branches for review by the clients.
Client’s name: ________________________________
Signature:

Date: ______________

______________ __________________________ التاريخ:اسم العميل

:التوقيع

