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:
- Cash withdrawal amount greater than USD 1,000 is subject to a service fee 5 per mil.
- Cash deposit is subject to a 3-day value date.
- Execute any other internal transaction or international transfer without limitation.
T&C apply.

B. CASH WITHDRAWAL LIMITS
You may withdraw cash from your account up to LBP 16 million monthly combined between Branches and ATMs, as per
below:

A. ATMs:
-

You may withdraw cash from your account as follows:
Consolidated Balance (equivalent in USD)
From
(greater than)

To
(less than or equal)

Maximum Cash
Withdrawal Limit

LBP 2,500,000
LBP 3,000,000*
LBP 2,500,000
5,000
50,000
LBP 5,000,000
LBP 2,500,000
50,000
250,000
LBP 5,000,000
LBP 8,000,000
LBP 2,500,000
LBP 5,000,000
250,000
1,000,000
LBP 12,000,000
LBP 2,500,000
Above 1,000,000
LBP 5,000,000
LBP 16,000,000
- Fees: Cash withdrawal greater than USD 1,000 is subject to a service fee 5 per mil.
- *As of May 1st, 2022.
1

5,000

Frequency
Daily
Monthly
Daily
Weekly / Monthly
Daily
Weekly
Monthly
Daily
Weekly
Monthly
Daily
Weekly
Monthly

B. ATM and Branches:
- In line with BDL Circular 161, you can withdraw cash amounts from your LBP accounts at Sayrafa rate and up to your
monthly maximum Cash withdrawal limit. T&C apply. The converted amount will be counted within your monthly
withdrawal limit.
Consolidated Balance (equivalent in USD)
Maximum Cash
Frequency
From
To
Withdrawal Limit
(greater than)
(less than or equal)
1
5,000
LBP 3,000,000*
Monthly
5,000
50,000
LBP 5,000,000
Monthly
50,000
250,000
LBP 8,000,000
Monthly
250,000
1,000,000
LBP 12,000,000
Monthly
Above 1,000,000
LBP 16,000,000
Monthly
- Fees: Cash withdrawal amount greater than USD 1,000 is subject to a service fee 5 per mil.
- *As of May 1st, 2022.

C. Transfer Limits
A. BDL Circular 151
You may convert through MedOnline, MedMobile, ATM, ITM or at the Branch counter from your foreign currency
account to an LBP account based on market rate as per BDL basic circular 151, as following:
Maximum
Consolidated Balance (equivalent in USD)
Maximum
Transfer Limit
Transfer Limit
Frequency
From
To
In
USD
Currency
In LBP Currency
(greater than)
(less than or equal)
1
250,000
LBP 12,000,000
USD 1,500
Monthly
250,000
Above 1,000,000
LBP 24,000,000
USD 3,000
Monthly

B. BDL Circular 161
You may convert through MedOnline, MedMobile, ATM , ITM or at the Branch counter from your LBP account to a USD
account based on Sayrafa rate as per BDL circular 161, as following. T&C apply.
Consolidated Balance (equivalent in USD)
Maximum Cash
Frequency
From
To
Transfer Limit
(greater than)
(less than or equal)
1
5,000
LBP 3,000,000*
Monthly
5,000
50,000
LBP 5,000,000
Monthly
50,000
250,000
LBP 8,000,000
Monthly
250,000
1,000,000
LBP 12,000,000
Monthly
Above 1,000,000
LBP 16,000,000
Monthly
- Download the latest version of MedMobile app.
- Fees: Conversion fee 1%.
- *As of May 1st, 2022.

D. CARDS
Debit Card LBP & USD currencies:
A. Your LBP and USD debit cards has been set for local use in LBP only at various Points of Sale (POS) as shown in the
following table:
Card Type
Pearl
Platinum
Youth
Classic

Maximum Daily Limit
LBP 15,200,000
LBP 15,200,000
LBP 6,400,000
LBP 6,400,000

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

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

B.

Your USD debit card balance has been set for local use only at various Points of Sale (POS).
 Online Shopping:
- Shopping from inside Lebanon (through a local e-commerce payment gateway) has been set as follows:
Daily Limit
LBP 5,000,000

Weekly Limit
LBP 15,000,000

Monthly Limit
30,000,000

- Shopping from outside or inside Lebanon (through an International e-commerce payment gateway) has been
prohibited.
- For both local and international use, you may visit your nearest Bankmed Branch and apply for a Prepaid
Card, load it with USD or Euro cash notes, or Link your debit card to an XF account loaded with transfers
received from abroad.

Credit Card in LBP currency:
A. You can spend locally at various Points of Sale (POS ) placed at merchant outlets up to your credit card limit.
B. 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) has been
prohibited
- For both local and international use, you may visit your nearest Bankmed Branch and apply for a Fresh Funds
Prepaid Card and load it with USD or Euro cash notes or Link your Debit Card to an XF account loaded
with transfers received from abroad.

Credit Card in Foreign currency (USD & EUR currencies):
A. Your credit card will be set for local and international use at various Points of Sale (POS).
B. You may use your card outside Lebanon or online based on following limits*and additional conditions:
Card Type
Card Currency
International and/or Online Aggregate limit
Frequency
Infinite
USD
USD 100
Monthly
World Elite
USD
USD 100
Monthly
Signature
USD
USD 50
Monthly
Platinum
USD/EUR
USD/EUR 25
Monthly
Business
USD
USD 25
Monthly
Gold
USD
USD 15
Monthly
Classic
USD
USD 15
Monthly
Inet (credit card)
USD
USD 0
Additional Conditions:
 Cardholder shall maintain an account at Bankmed with a minimum balance of USD50,000 or its equivalent as
of November 2021.
 Cardholder shall not be eligible nor benefit from BDL circular 158 at Bankmed.
 In case the Cardholder holds more than one USD/EUR credit card, the International and/or Online aggregate
limit is set only on one card having the highest International limit.
 In case the Cardholder holds more than one supplementary card, only the first issued supplementary card
will benefit from the International and/or Online aggregate limit set for the main cardholder.

C.

Important Information: As of July 1st, 2022 , your credit card limit is set for local use only at various Points of Sale
(POS). To benefit from International spending limits, please load your card with Fresh Funds USD or Euro notes .
Also, you may apply for a Fresh Funds Prepaid card in USD or EUR currency at your nearest Bankmed branch.

D.

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).

MedMiles Reward Program
As of May 16th, 2022 transferring miles between different cardholders will be disabled. Therefore, transfer miles will be
limited within same main MedMiles cardholders.

Prepaid Card in LBP currency:
A. Your prepaid card will be set for local use only at various Points of Sales (POS).
B. For both local and international use, you may visit your nearest Bankmed Branch and apply for a

Fresh Funds
prepaid card and load it with USD or Euro cash notes or link your Debit Card to an XF account loaded with transfers
received from abroad.

Prepaid Card in USD/EUR currency:
For both local and international use, you may visit your nearest Bankmed Branch and apply for a Fresh Funds prepaid
card and load it with USD or Euro cash notes or link your Debit Card to an XF account loaded with transfers received
from abroad.

Thank you for understanding

Note: The above terms and conditions may change from time to time.
Updated on May, 31 2022.

بنا ًء على توصيات جمعية مصارف لبنان.
أ-

الحواالت الواردة من خارج لبنان
حسابXF

-

ب-

من خالل حساب  ، XFيمكنك تحويل أي مبلغ بالعملة األجنبية الى خارج لبنان ،أو استالم أي حواالت واردة من خارج لبنان .باإلضافة إلى الميزات
التالية:
 :تطبق رسوم  5 ‰على السحوبات النقدية أكثر من  1,000دوالر أمريكي
استحقاق المبلغ بعد  3أيام من بتاريخ االيداع ال يخضع الى عمولة
تنفيذ أي معاملة داخلية أخرى أو تحويل إلى خارج لبنان دون أي قيود
تطبق الشروط واألحكام.

الحد االقصى للسحوبات النقدية
يحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي من حسابك بعملة الليرة اللبنانية لغاية  16مليون ليرة شهريا ،وذلك من أي فرع أو جهاز صراف اآللي تابع
للمصرف ،على الشكل التالي:

أ -أجهزة الصراف اآللي
-

يحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي على الشكل التالي:

مجموع رصيد الحساب
(ما يوازي بعملة الدوالر األمريكي)
أقل من أو مساوي
أكثر من
1

5,000

5,000

50,000

50,000

250,000

250,000

1,000,000

أكثر من1,000,000
-

الحد االقصى للسحب

وتيرة السحب

 2,500,000ل.ل
* 3,000,000ل.ل
 2,500,000ل.ل
 5,000,000ل.ل
 2,500,000ل.ل
 5,000,000ل.ل
 8,000,000ل.ل
 2,500,000ل.ل
 5,000,000ل.ل
 12,000,000ل.ل
 2,500,000ل.ل
 5,000,000ل.ل
 16,000,000ل.ل

يوميا
شهريا
يوميا
اسبوعيا  /شهريا
يوميا
أسبوعيا
شهريا
يوميا
أسبوعيا
شهريا
يوميا
أسبوعيا
شهريا

الرسوم :تطبق رسوم  5 ‰على السحوبات النقدية أكثر من  1,000دوالر أمريكي
*اعتبارا من  1أيار2022 ،

ب -أجهزة الصراف اآللي و الفروع:
-

استنادا إلى تعميم مصرف لبنان رقم  ,161يمكنكم سحب مبلغ نقدي بالدوالر من حساباتكم بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة ،وذلك ضمن الحد
األقصى الشهري للسحب النقدي :تطبق الشروط واألحكام .سيتم احتساب هذا الحد ضمن مجموع الحد االقصى للسحب الشهري.

مجموع رصيد الحساب
(ما يوازي بعملة الدوالر األمريكي)
أقل من أو مساوي
أكثر من
1
5,000
50,000
250,000
-

5,000
50,000
250,000
1,000,000

أكثر من1,000,000
الرسوم :تطبق رسوم  5 ‰على السحوبات النقدية أكثر من  1,000دوالر أمريكي
*اعتبارا من  1أيار2022 ،

الحد االقصى للسحب

وتيرة السحب

* 3,000,000ل.ل
 5,000,000ل.ل
 8,000,000ل.ل
 12,000,000ل.ل
 16,000,000ل.ل

شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا

ج -الحد االقصى للتحويل
أ -تعميم مصرف لبنان رقم 151
-

يمكنك التحويل من حسابك بالعملة األجنبية إلى حسابك بعملة الليرة اللبنانية من خالل منصاتنا االلكترونية  MedOnlineو ، MedMobileأجهزة
الصراف اآللي والتفاعلي أو من خالل أحد فروعنا ،وذلك وفقا لسعر سوق الصرف المعتمد ،عمال بتطبيق تعميم مصرف لبنان رقم .151

مجموع رصيد الحساب
(ما يوازي بعملة الدوالر األمريكي)
أقل من أو مساوي
أكثر من
1
250,000

الحد االقصى للتحويل
بعملة الليرة اللبنانية

الحد االقصى للتحويل
بعملة الدوالر األمريكي

وتيرة التحويل

 12,000,000ل.ل
 24,000,000ل.ل

 1,500دوالر أميركي
 3,000دوالر أميركي

شهريا
شهريا

250,000
أكثر من 1,000,000

ب -تعميم مصرف لبنان رقم 161
-

يمكنك التحويل من حسابك بعملة الليرة اللبنانية إلى حسابك بعملة الدوالر األمريكي من خالل منصاتنا االلكترونية ، MedMobile ، MedOnline
أجهزة الصراف اآللي والتفاعلي أو من خالل أحد فروعنا ،وفقا لسعر منصة صيرفة ،وذلك عمال بتطبيق تعميم مصرف لبنان رقم  .161تطبق الشروط
واألحكام.

مجموع رصيد الحساب
(ما يوازي بعملة الدوالر األمريكي)
أقل من أو مساوي
أكثر من
5,000
50,000
250,000
1,000,000

1
5,000
50,000
250,000
أكثر من 1,000,000
 يرجى تحديث تطبيق MedMobile الرسوم :تطبق رسوم  %1على التحاويل* -اعتبارا من  1أيار2022 ،

الحد االقصى للتحويل
بعملة الدوالر األمريكي

وتيرة التحويل

* 3,000,000ل.ل
 5,000,000ل.ل
 8,000,000ل.ل
 12,000,000ل.ل
 16,000,000ل.ل

شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا

البطاقات

د-

أ -بطاقة الدفع الفوري  Debit Cardبعملة الليرة اللبنانية وعملة الدوالر األمريكي
-

يحدد المبلغ األقصى الستخدام بطاقات الدفع الفوري بعملتي الليرة اللبنانية والدوالر األمريكي حصرا داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع
على الشكل التالي:
الوتيرة
نوع البطاقة
شهريا ً
اسبوعيا ً
يوميا ً
 120,000,000ل.ل
 45,750,000ل.ل
 15,200,000ل.ل
Pearl
 120,000,000ل.ل
 45,750,000ل.ل
 15,200,000ل.ل
Platinum
 90,000,000ل.ل
 33,750,000ل.ل
 6,400,000ل.ل
Youth
Classic
 90,000,000ل.ل
 33,750,000ل.ل
 6,400,000ل.ل

-

يحدد استخدام بطاقات الدفع الفوري بعملة الدوالر األمريكي حصرا داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع.
 للتسوق عبر اإلنترنت: إن المبلغ االقصى للتسوق من داخل لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية المحلية) محدد على الشكل التالي:يوميا ً
 5,000,000ل.ل

-

الوتيرة
اسبوعيا ً
 15,000,000ل.ل

شهريا ً
 30,000,000ل.ل

إن المبلغ االقصى للتسوق من داخل أو خارج لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية الغير محلية) :محظور حاليا
للتسوق من داخل أو خارج لبنان أو عبر االنترنت ،يمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق Fresh Funds
 Prepaid Cardوتعبئتها نقدا بعملة الدوالر األمريكي أو اليورو ،أو من خالل تعبئة بطاقة الدفع الفوري بتحويالت واردة من الخارج.

ب -البطاقة االئتمانية  Credit Cardبعملة الليرة اللبنانية
-

-

يحدد استخدام البطاقات االئتمانية بعملة الليرة اللبنانية حصرا داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع.
التسوق عبر اإلنترنت:
إن المبلغ االقصى للتسوق من داخل لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية المحلية) :لغاية  2,000دوالر أمريكي أو ما يعادله شهريا
إن المبلغ االقصى للتسوق من داخل أو خارج لبنان (من خالل بوابة الدفع اإللكترونية الغير محلية) محظور حاليا
للتسوق من داخل أو خارج لبنان أو عبر االنترنت ،يمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق Fresh Funds Prepaid
 Cardوتعبئتها نقدا بعملة الدوالر األمريكي أو اليورو ،أو من خالل تعبئة بطاقة الدفع الفوري بتحويالت واردة من الخارج.

ت -البطاقة االئتمانية  Credit Cardبالعملة األجنبية (عملة الدوالر األمريكي وعملة اليورو)
 يمكن استعمال البطاقات االئتمانية محليا او في الخارج لدى كافة نقاط الدفع (.)POS يمكن استعمال البطاقات االئتمانية خارج لبنان و/او عبر اإلنترنت وفقا للسقف اإلجمالي والشروط اإلضافية الواردة ادناه:السقف اإلجمالي الستعمال البطاقة خارج لبنان و/او عبر االنترنت
عملة حساب البطاقة
نوع البطاقة
 100دوالر أميركي
Infinite
دوالر أمريكي
 100دوالر أميركي
World Elite
دوالر أمريكي
 50دوالر أميركي
Signature
دوالر أمريكي
 25دوالر أميركي  /يورو
Platinum
دوالر أمريكي  /يورو
 25دوالر أميركي
Business
دوالر أمريكي
دوالر أميركي 15
Gold
دوالر أمريكي
دوالر أميركي 15
Classic
دوالر أمريكي
دوالر أميركي 0
(بطاقة االئتمان) Inet
دوالر أمريكي

الوتيرة
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
شهريا
-

* الشروط اإلضافية:
ب مصرفي رصيده  50,000دوالر أمريكي أو ما يعادله كح ٍد أدنى ،وذلك اعتبارا من تشرين الثاني .2021
 ان يتمتع صاحب البطاقة بحسا ٍ
 ان ال يكون صاحب البطاقة مؤهال لإلستفادة ولم يستفيد من تعميم مصرف لبنان رقم  158لدى .Bankmed
 في حال حيازة حامل البطاقة ألكثر من بطاقة ائتمان بالدوالر األمريكي  /باليورو ،يكون السقف اإلجمالي الستعمال البطاقة خارج لبنان و/او عبر
االنترنت محصور ببطاقة واحدة فقط وهي البطاقة ذات السقف االعلى المحدد لالستعمال خارج لبنان و/او عبر االنترنت
 في حال حيازة حامل البطاقة ألكثر من بطاقة إضافية .يستفيد فقط أول حامل بطاقة إضافية من السقف اإلجمالي الستعمال البطاقة خارج لبنان
و/اوعبر االنترنت المحدد للبطاقة الرئيسية.
 معلومات هامة :اعتبارا من  1تموز ،2022 ،يمكن استعمال البطاقات االئتمانية محليا فقط لدى كافة نقاط الدفع ( .)POSلالستفادة من التسوقخارج لبنان ،يرجى تعبئة البطاقة نقدا بعملة الدوالر األمريكي أو بعملة اليورو .كما أنه يمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع
المسبق Fresh Funds Prepaid Cardبعملتي الدوالر االمريكي واليورو ،وتعبئتها نقدا بعملة الدوالر األمريكي أو اليورو.
 يحدد المبلغ األقصى للسحب النقدي حصرا داخل االراضي اللبنانية  %10من مجموع الحد االئتماني لغاية  300ألف ليرة شهريا (يسحب المبلغ بعملةالليرة اللبنانية وليس بالعملة االجنبية)

ث -برنامج الوالء لبطاقة االئتمان من MedMiles
اعتبارا من  16أيار ،2022 ،سيتم حجب خدمة تحويل األميال بين مختلف حاملي البطاقات .يقتصر تحويل األميال بين الطاقات الخاصة الرئيسية.

ج -بطاقة الدفع المسبق  Prepaid Cardبعملة الليرة اللبنانية
 يحدد استخدام بطاقات الدفع المسبق حصرا داخل االراضي اللبنانية وفي مختلف نقاط البيع. للسحب النقدي والتسوق داخل أو خارج األراضي اللبنانية أو عبر االنترنت ،يمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق Fresh Funds Prepaid Cardبعملتي الدوالر االمريكي واليورو ،وتعبئتها نقدا بعملة الدوالر األمريكي أو اليورو ،أو من خالل التحويالت
الواردة من الخارج.

ح -بطاقة الدفع المسبق  Prepaid Cardبالعملة األجنبية (عملة الدوالر األمريكي وعملة اليورو)
للسحب النقدي والتسوق داخل أو خارج األراضي اللبنانية أو عبر االنترنت ،يمكنك الحصول من أي فرع  Bankmedعلى بطاقه الدفع المسبق
 Fresh Funds Prepaid Cardبعملتي الدوالر االمريكي واليورو ،وتعبئتها نقدا بعملة الدوالر األمريكي أو اليورو ،أو من خالل التحويالت
الواردة من الخارج.

شكراً لتفهمكم

مالحظة :المعلومات الموجودة في هذا الكتيّب قابلة للتعديل من حين الى أخر.
تم تحديث هذا الكتيّب في  31أيار .2022

