Based on the recommendations of the Association of Banks in Lebanon (ABL):

A. INTERNATIONAL TRANSFERS
XF Account:
Any amount received in Foreign Currency banknotes or through an international incoming transfer can be credited
to a special “XF account” allowing you to:
- Free cash withdrawal, after a standard Anti-Money Laundering review,
- Cash Deposits into account are subject to 3 days value date, exceptions for same value date are applied with a
commission of 2%ₒ (T&C apply).
- Execute any other internal transaction or international transfer without limitation.
T&C apply.

B. CASH WITHDRAWAL
You may withdraw cash from your account up to LBP 25 million monthly.

Bankmed Branches:
- You may withdraw cash from your LBP account up to LBP 2 million daily and up to LBP 5 million monthly.

ATM Cash withdrawal:
- You may withdraw cash from your LBP account as follows:
Card Type

Card Account
Currency

Maximum Cash
Withdrawal Limit

Frequency

Pearl Debit Card
LBP
LBP 4 Million
Daily
Platinum Debit Card
Platinum Debit Card linked to ME7REZ account
Youth Debit Card
LBP
LBP 5 Million
Weekly
Classic Debit Card
- You may withdraw cash from your foreign currency account in LBP currency based on market rate as per BDL basic
circular 151, as following:
Maximum Cash
Consolidated Balance (equivalent in USD)
Frequency
Withdrawal Limit
USD 500
Weekly
USD 2,000
Monthly
USD 750
Weekly
250,000 < & > = 1,000,000
USD 3,000
Monthly
USD 1,000
Weekly
>1,000,000
USD 4,000
Monthly
NB: Account holder(s) eligible for circular 148 pertaining to “Exceptional measures concerning cash withdrawals
from small accounts,” should have benefited from the said circular; otherwise, they should wait for the expiration of
said circular on October 3, 2020.
<=250,000

C. 24/7 EBANKING SERVICES
MedOnline and MedMobile:
- You may transfer between own accounts up to USD 10,000 daily and up to USD 20,000 monthly;
- You may transfer between Bankmed accounts up to USD 10,000 daily and up to USD 20,000 monthly;
- Transfer from LBP to a foreign currency account is forbidden.

D. CARDS
Debit Card LBP & USD currencies:
- Your LBP and USD Debit Cards will be set for local use in LBP only at various Points of Sale (POS) as shown in the
following table, effective May 22,2020:
Card Type
Maximum Daily Limit
Pearl
15,200,000
Platinum
15,200,000
Youth
6,400,000
Classic
6,400,000

Maximum Weekly Limit
45,750,000
45,750,000
33,750,000
33,750,000

Maximum Monthly Limit
120,000,000
120,000,000
90,000,000
90,000,000

- Your USD Debit Card balance will be set for local use only at various Points of Sale (POS), effective Feb. 8, 2020;
- Your USD Debit Cards will be forbidden at jewelry retailers;
- Online Shopping:


Shopping from inside Lebanon (through a local e-commerce payment gateway): is set at USD2,000 monthly
or its equivalent.
 Shopping from outside or inside Lebanon (through an International e-commerce payment gateway): is set at
LBP76,000 monthly or its equivalent.
- For both local and international use, you may visit your nearest Bankmed Branch and apply for a Prepaid
Card in USD or Euro. Kindly refer to the terms and conditions mentioned below, related to Prepaid Card in
USD/EUR currency.

Credit Card in LBP currency:
- You can spend locally at various Points of Sale (POS ) at merchant outlets up to your Credit Card limit;
- You may withdraw cash inside Lebanon, up to 10% of your total credit limit with a maximum amount of
- LBP 300,000 monthly effective Jan. 15, 2020;
- Online Shopping:


Shopping from inside Lebanon (through a local e-commerce payment gateway):is set up to your total credit
card limit.
 Shopping from outside or inside Lebanon (through an International e-commerce payment gateway): is set at
LBP75,000 monthly or its equivalent.
- For international use, please visit your nearest Bankmed Branch & apply for a Prepaid Card in USD or EUR;
Kindly refer to the terms and condition mentioned below, related to Prepaid Card in USD/EUR currency.

Credit Card in Foreign currency (USD & EUR currencies):
- Your Credit Card will be set for local and international use at various Points of Sale (POS);
- You may use your card outside Lebanon or online based on following limits set by card type, effective July 28,
2020:
Card Type
Infinite
World Elite
Signature
Platinum
Business
Gold
Classic

Card Currency
USD
USD
USD
USD/EUR
USD
USD
USD

Maximum Int’l Spending Limit
USD 500
USD 500
USD 250
USD/EUR 100
USD 100
USD 50
USD 50

Maximum Online Spending Limit
USD 200
USD 200
USD 100
USD 50
USD 50
USD 50
USD 50

Frequency
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly
Monthly

- *Effective July, 13 2020, you may withdraw cash inside Lebanon only. Your cash withdrawal limit, is set at 10% of
your total card limit up to LBP 300,000 monthly (the amount will be withdrawn in LBP currency and not in foreign
currency).

Prepaid Card in LBP currency:
- Your Prepaid Card will be set for local use only at various Points of Sales (POS);
- You may withdraw cash inside Lebanon, up to LBP 2,000,000 daily and LBP 5,000,000 weekly;
- For international use, please visit your nearest Bankmed Branch & apply for a Prepaid Card in USD or Euro. You can
use your Prepaid Card outside Lebanon (internationally), subject to loading the card with fresh USD cash notes, or
through transfers received from abroad.

Prepaid Card in USD/EUR currency:
- Your Prepaid Card will be set for local and international use at various Points of Sales (POS);
- You may withdraw cash inside Lebanon, up to USD 200 weekly effective Jan. 15, 2020 (the amount will be
withdrawn in LBP currency and not in foreign currency);
- You may withdraw cash outside Lebanon, up to USD 200 monthly effective Feb. 3, 2020;
- You can use your Prepaid Card outside Lebanon (internationally), subject to loading the card with fresh USD cash
notes, or through transfers received from abroad.

Thank you for your understanding

Note: The above terms and conditions may change from time to time.
Updated on September 10, 2020.
Note: The above terms and conditions may change from time to time.
Updated on May 21, 2020.

بنا ًء على توصيات جمعية مصارف لبنان.
أ-

الحواالت الواردة من خارج لبنان
حساب:XF

من خالل حساب  ،XFيمكنك تحويل أي مبلغ بالعملة األجنبية الى خارج لبنان ،أو استالم أي حواالت واردة من خارج لبنان .باإلضافة إلى الميزات
التالية:
 السحب النقدي مجانا ً  ،وذلك بعد تقييم مكافحة تبيض األموال االيداع النقدي يطبق عليه  3ايام استحقاق ؛ أو استحقاق المبلغ بتاريخ االيداع ولكن يطبق على المبلغ المودع عمولة  ₒ%2؛ (تطبق الشروطواألحكام)
 تنفيذ أي معاملة داخلية أخرى أو تحويل إلى خارج لبنان دون أي قيود.تطبق الشروط واألحكام.

ب-

السحوبات النقدية

يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي من حسابك بعملة الليرة اللبنانية لغاية  22مليون ليرة شهريا ً.

فروع :Bankmed

-

يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي على الشكل التالي 2 :مليون ليرة يومياً ،و لغاية  2مليون ليرة شهريا ً.

أجهزة الصراف اآللي:
-

يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي على الشكل التالي:

نوع البطاقة
Pearl Debit Card
Platinum Debit Card
 Platinum Debit Cardخاص بحساب ME7REZ
Youth Debit Card
Classic Debit Card

-

عملة حساب البطاقة

الحد االقصى للسحب

وتيرة السحب

ليرة لبنانية

 4مليون ليرة لبنانية

يوميا ً

ليرة لبنانية

 5ماليين ليرة لبنانية

أسبوعيا ً

يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي بعملة الليرة اللبنانية من الحسابات بالعملة االجنبية وفقا ً لسعر السوق المعتمد ،تماشيا ً مع التعميم
األساسي لمصرف لبنان رقم 121على الشكل التالي:

مجموع رصيد الحساب
(ما يوازي بعملة الدوالر األمريكي)
<=250,000
250,000 < & > = 1,000,000
>1,000,000

الحد االقصى للسحب

وتيرة السحب

USD 500

أسبوعيا ً

USD 2,000

شهريا ً

USD 750
USD 3,000
USD 1,000
USD 4,000

أسبوعيا ً
شهريا ً
أسبوعيا ً
شهريا ً

مالحظة :ينبغي على أصحاب الحسابات المؤهلين لالستفادة من التعميم االساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم  141والمتعلق باإلجراءات
االستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة ،االنتظار لحين انتهاء صالحية التعميم المذكور وذلك حتى
 3تشرين االول2222 ،
لالستفادة من السحوبات المذكورة أعاله.أما إذا استفادوا من هذا التعميم ،يمكنهم االنتفاع تلقائيا ً من السحوبات المذكورة أعاله.

ج-

خدمات مصرفية إلكترونية متوفرة على مدار الساعة
 MedOnlineو :MedMobile

-

يُمكنك التحويل بين الحسابات الخاصة لغاية  120222دوالر أمريكي يوميا ً ولغاية  220222دوالر أمريكي شهرياً؛
يُمكنك التحويل بين الحسابات في  Bankmedلغاية  120222دوالر أمريكي يوميا ً ولغاية  220222دوالر أمريكي شهريا؛ً
إن عملية التحويل من حساب بالليرة اللبنانية إلى أي حساب بالعملة األجنبية محظورة حاليا ً.

د-

البطاقات
بطاقة الدفع الفوري  Debit Cardبعملة الليرة اللبنانية وعملة الدوالر األمريكي:

-

يُحدد المبلغ األقصى الستخدام بطاقات الدفع الفوري بعملتي الليرة اللبنانية والدوالر األمريكي حصراً داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط
البيع كالتالي ابتدا ًء من  22أيار 2222؛

نوع البطاقة
Pearl
Platinum
Youth
Classic

يوميا ً
1202220222
1202220222
604220222
604220222

الوتيرة
اسبوعيا ً
420,220222
420,220222
330,220222
330,220222

شهريا ً
12202220222
12202220222
0202220222
0202220222

 إن عمليات التسوق داخل متاجر الذهب ،بطاقات الدفع الفوري بعملة الدوالر األمريكي محظورة حاليا ً. التسوق عبر اإلنترنت: يحدد المبلغ االقصى للتسوق من داخل لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية محلية) :لغاية  20222دوالر أمريكي أو ما يعادله شهريا ً.
 يحدد المبلغ االقصى للتسوق من داخل لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية الغير محلية) :لغاية  76,000ليرة لبنانية شهريا ً.
 للتسوق خارج األراضي اللبنانية أو عبر االنترنت ،يُمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق Prepaid Cardبعملتي الدوالر االمريكي واليورو ،وتعبئتها نقداً بعملة الدوالر األمريكي واليورو ،أو من خالل التحويالت الواردة من الخارج.

البطاقة االئتمانية  Credit Cardبعملة الليرة اللبنانية:

-

-

يُحدد استخدام البطاقات االئتمانية بعملة الليرة اللبنانية حصراً داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع؛
ً
يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي داخل االراضي اللبنانية %12 ،من مجموع الحد االئتماني ،لغاية  322ألف ليرة شهريا ابتداء من  12كانون
الثاني 2222؛
التسوق عبر اإلنترنت:
 يحدد المبلغ االقصى للتسوق من داخل لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية محلية) :لغاية مجموع الحد االئتماني المتوفر.
ً
 يحدد المبلغ االقصى للتسوق من داخل لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية الغير محلية) :لغاية  ,2ألف ليرة لبنانية شهريا .
للتسوق خارج األراضي اللبنانية أو عبر االنترنت ،يُمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق
 Prepaid Cardبعملتي الدوالر االمريكي واليورو ،وتعبئتها نقداً بعملة الدوالر األمريكي واليورو ،أو من خالل التحويالت الواردة من الخارج.

البطاقة االئتمانية  Credit Cardبالعملة األجنبية (عملة الدوالر األمريكي وعملة اليورو):
 يُحدد استخدام البطاقات االئتمانية بعملة الدوالر األمريكي خارج لبنان وعبر اإلنترنت بحسب نوع البطاقة كالتالي ابتدا ًء من  28تموز :2222نوع البطاقة عملة حساب البطاقة الحدد االقصى لالستخدام خارج لبنان* الحدد االقصى للتسوق عبر االنترنت
الوتيرة
Infinite

دوالر أمريكي

 000دوالر أميركي

 200دوالر أميركي

شهريا ً

World Elite
Signature

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

 000دوالر أميركي
 200دوالر أميركي

 200دوالر أميركي
 000دوالر أميركي

شهريا ً
شهريا ً

Platinum

دوالر أمريكي  /يورو

 100دوالر أميركي  /يورو

 00دوالر أميركي  /يورو

شهريا ً

Business

دوالر أمريكي

 100دوالر أميركي

 00دوالر أميركي

شهريا ً

Gold
Classic

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

 50دوالر أميركي
 50دوالر أميركي

 50دوالر أميركي
 50دوالر أميركي

شهريا ً
شهريا ً

 *ابتدا ًء من  14تموز ،يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي حصراً داخل االراضي اللبنانية  %12من مجموع الحد االئتماني لغاية  322ألف ليرةشهريا ً ( ُيسحب المبلغ بعملة الليرة اللبنانية وليس بالعملة االجنبية).

بطاقة الدفع المسبق  Prepaid Cardبعملة الليرة اللبنانية:

 يُحدد استخدام بطاقات الدفع المسبق حصراً داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع؛ يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي داخل االراضي اللبنانية 2 ،مليون ليرة يوميا ً و  2مليون ليرة اسبوعيا ً ؛ للتسوق خارج األراضي اللبنانية أو عبر االنترنت ،يُمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق Prepaid Cardبعملتي الدوالر االمريكي واليورو ،وتعبئتها نقداً بعملة الدوالر األمريكي واليورو ،أو من خالل التحويالت الواردة من الخارج.

بطاقة الدفع المسبق  Prepaid Cardبالعملة األجنبية (عملة الدوالر األمريكي وعملة اليورو):
-

يُحدد استخدام بطاقات الدفع المسبق داخل و خارج االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع؛
يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي داخل االراضي اللبنانية 200،دوالر أمريكي اسبوعياً ،ابتدا ًء من  12كانون الثاني2222 ،؛
(يسحب المبلغ بعملة الليرة اللبنانية وليس بالعملة االجنبية).
ً
يُحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي داخل االراضي اللبنانية 200،دوالر أمريكي اسبوعيا ،ابتدا ًء من  3شباط2222 ،؛
للتسوق أو السحب النقدي خارج األراضي اللبنانية أو عبر االنترنت ،يُمكنك تعبئة البطاقة نقداً بعملة الدوالر األمريكي واليورو ،أو من خالل
التحويالت الواردة من الخارج ،ابتدا ًء من  1,كانون الثاني.2222 ،

شكراً لتفهمكم

مالحظة :المعلومات الموجودة في هذا الكتيّب قابلة للتعديل من حين الى أخر.
تم تحديث هذا الكتيّب في  10أيلول .2222

