Bankmed S.A.L debit card related to BDL basic circular 158 is a payment card that
provides you access to shop at a wide variety of retails inside Lebanon and in line
with the provisions and conditions of said Circular.

Can be offered to Bankmed S.A.L account-holders only

A Bankmed S.A.L current account is needed

 ل المتعلقة بتعميم مصرف لبنان. م.بطاقة الدفع الصادرة عن بنك البحر المتوسط ش
 توفر لك امكانية التسوق في مختلف نقاط البيع وحصراً داخل االراضي851 األساسي رقم
.اللبنانية وذلك عمالً بأحكام وشروط التعميم المذكور
. ل. م.يمكن تقديمها ألصحاب الحسابات المفتوحة لدى بنك البحر المتوسط ش

. ل. م.ضرورة وجود حساب جار مفتوح لدى بنك البحر المتوسط ش


Debit Card Benefits

Offered in LBP Currency for Points-of-Sale transactions , locally where the
logo of VISA is available.

Accepted on websites that honor Visa cards as means of payment for local
use.

Travel Insurance.

Purchase Protection Insurance.

Extended Warranty Insurance.

SMS Notification (free).

ATM recharge services such as mobile lines, internet Recharge Services.
Card Fees
Monthly Card membership fee LBP10,000 charged from card issuance date.

مزايا بطاقات الدفع
.متوفرة بالليرة اللبنانية الستخدامها على نقاط البيع محليا ً عند وجود شعار فيزا

.يمكن استعمال البطاقة على المواقع االلكترونية محليا ً والتي تقبل بطاقات فيزا

.تأمين السفر

.تأمين على المشتريات

.تمديد فترة الكفالة على المشتريات

.)ً (مجاناSMS خدمة الرسائل النصية القصيرة

خدمات إعادة التعبئة ودفع فواتير الهواتف المحمولة وإشتراك اإلنترنت عبر أجهزة

.الصرّاف اآللي الخاصة بالمصرف
عموالت البطاقة
. ليرة لبنانية شهريا ً من تاريخ إصدار البطاقة10,000 تحدد عمولة اصدار البطاقة
عموالت أخرى

Other Fees
Transaction Type

Fees

On- Bankmed Balance Inquiry
Local Network ATM Balance Inquiry

$0
$0

Card Replacement Fees

LBP 7,500

Pin Reprint

LBP 7,500

E –Services

Balance Inquiry

Bankmed ATMs

24/7 Call Center

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" shall be charged directly to our
account, where applicable, and we hereby declare that we are aware of its
content and we acknowledge and agree that it is subject to modifications at any
time by the bank who is publishing it in all its branches for review by the clients.
CLIENT’S FULL NAME

CLIENT’S CIF

SIGNATURE

DATE

العموالت

نوع العملية

$0

االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصرّاف اآللي الخاصة ببنك
 ل. م.البحر المتوسط ش
االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصرّاف اآللي عبر الشبكة
المحلية
استبدال البطاقة
استبدال الرقم السري

$0
 ليرة لبنانية7,500
 ليرة لبنانية7,500

الخدمات االلكترونية
االستفسار عن الرصيد

أجهزة الصرّاف اآللي الخاصة ببنك البحر المتوسط

 ساعة طوال أيام األسبوع42 مركز خدمة العمالء المتوفر

MedOnline

MedMobile

تصريح العميل
 كما نوافق على (أ) أن،لقد استلمنا نسخة عن الكتاب الحاضر وفهمنا مضمونه ونوافق عليه
العموالت ومعدالت الفوائد والمصاريف المشار اليها في متنه قابلة للتعديل في أي وقت من
قبل المصرف وفقا ً للبنود والشروط التي ترعى عالقتنا بمصرفكم وتلك المتعلقة
 وهو ال،الخدمة؛ (ب) أن هدف هذا الكتاب هو على سبيل التوضيح واالعالم فقط/بالمنتج
)الخدمة موضوع الكتاب الحاضر؛ (ج/يحدد وال يغطي بالتفصيل كافة بنود وشروط المنتج
وأن هذا الكتاب ال يحل محل وال يمكن اعتباره بأي شكل من األشكال بمثابة تعديل للعقود
الخدمة؛ (د) أنه وباإلضافة الى/والمستندات األخرى الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالمنتج
 العموالت الواردة في، حيث تتوجب، تقيد على حسابنا مباشر ًة،العموالت 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

اسم العميل الثالثي
التوقيع

رقم التعريف
التاريخ

