The safety of our clients and employees remains the utmost priority.
BLC Bank would like to stress on the continuity of its banking operations in line with the decisions
of the Council of Ministers and the Association of Banks in Lebanon.
All efforts will be put into meeting your banking needs in the safest way possible.
We will be available to serve only our corporate clients by appointment at the following branches:
-

Adlieh
Aisha Baqqar
Jal El Dib
Jounieh
Tell
Saida

-

Zahle

Also, the following services are available to all clients:
-

All Payment Cards in Lebanon will remain operational.

-

LBP Cash withdrawal is available on all BLC Bank Smart ATMs, that will be replenished
continuously.

-

Cash and checks deposits are available through the BLC Bank Smart ATMs network.

-

New and renewal Debit & Credit card requests are available through our Contact Center.

-

Checkbook requests are available through our Contact Center.

-

Online Banking and BLC Bank Mobile App are available to check account activities and
conduct secure and easy transactions and requests.

-

You may deposit and transfer Fresh money (USD), Payroll operations can be processed in
LBP as well as you may demand draft issuance.

-

Commercial operations will be secured for companies, especially those involved in food
security, medical equipment and other sectors supported by BDL circulars 530 and 535.

We remain at your disposal to ensure any additional banking service.
Our Call Center is available 24/7 on 1510, or contact us via our website www.blcbank.com.
Hoping that you remain well and safe.

إن سالمة عمالئنا وموظفينا تبقى أساس اهتماماتنا.
يود  BLC Bankالتأكيد على استمرار عملياته المصرفية بما يتماشى مع القرارات األخيرة لمجلس الوزراء
وجمعية المصارف في لبنان.
سيتم بذل كل الجهود لتلبية احتياجاتكم المصرفية بأمان وشفافية.
إن الفروع التالية ستكون جاهزة لخدمة الشركات فقط عن طريق الموعد:
 العدلية عائشة بكار جل الديب جونية طرابلس التل صيدا زحلةكما تتوفر الخدمات التالية لجميع العمالء:
 جميع البطاقات المصرفية في لبنان صالحة لالستعمال. السحب النقدي بالليرة اللبنانية  LBPمتاح في جميع الصرافات اآللية التابعة ل Bank BLCوالتي سيتم تعبئتها باستمرار.
 الودائع النقدية والشيكات متاحة من خالل الصرافات اآللية. تتوفر طلبات بطاقات االئتمان من خالل مركز خدمة الزبائن. تتوفر طلبات دفاتر الشيكات من خالل مركز خدمة الزبائن.الجوال متاحة للتأكد من الحسابات وإجراء
 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف ّمعامالت وطلبات آمنة وسهلة.
 إيداع وتحويل أموال جديدة بالدوالر األمريكي ) ، (Fresh Fundsعمليات توطين الرواتببالليرة اللبنانية باإلضافة إلى طلب إصدار شيكات مصرفية.
 سيتم تأمين العمليات التجارية للشركات ،وال سيما المتعلقة باألمن الغذائي والمستلزمات الطبية والعملياتالمدعومة من قبل مصرف لبنان حسب تعميمي رقم  035و.030
نحرص على بذل جهدنا لتلبية حاجاتكم المصرفية في هذه الظروف الصعبة ،كما إن موظفي مركز خدمة
الزبائن متوفرون على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على الرقم  ،5055أو يمكنكم االتصال بنا عبر موقعنا
اإللكتروني .www.blcbank.com
نشكر تعاونكم في هذه األوضاع الصعبة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

