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 Betaحساب 

 :أحكام وشروط

 11االمر اذا اقل من  سنة او بحضور وموافقة ولي11إبتداء" من  العمر:
 

 الخصائص: 

 :دنى للوديعةأدون حد  ورواليو  الليرة اللبنانية، لدوالر األميركيا العملة 

 و اليورو   بالليرة اللبنانية يعادله أو ما د.أ 2 :الشهري االشتراك 

  ال يوجد الممنوحة:الدائنة معدل الفائدة 

 غير متوفر حاليا   االجنبية عمالتالسحب النقدي بال 

 

 :مزايا الحساب

  مجانية يفاءإبطاقة 

 د.أ 21د.أ بدل  11إنترنت بسعر مخفض أي  بطاقة 

 ل.ل على الفاتورة و خط الثابت )أوجيرو( بكلفة  0111على الحساب بكلفة  كلفة مخفضة على الفواتير عند توطينها

 ل.ل. أو ما يعادلها 2111

 اشتراك مجاني في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخلوي 

 على بطاقة االيفاء يداعإو ألكترونية المجانية عند كل عملية سحب إلخدمة الرسائل ا 

 بكلفة يةاشتراك في الخدمات المصرفية اإللكترون: 

 " Classic" و "Lite" .شهريا" لمشتركي  د.أ 1.0 -

  "Premium.شهريا" لمشتركي " د.أ 1 و -

 النقدي يداعإليفاء لعمليات السحب واإللي ببطاقة اآلالصراف ا استعمال 

  نة بحيث تحصل على نسخة من الشيكمبطريقة سهلة وآ عبر الصراف اآللي الشيكاتايداع 

 المصرفسنوي مجاني مصّدق من  حساب كشف 

 
 مصاريف ،عموالت، غرامات و تكاليف أخرى:

 

 على الكونتوار يداع النقديرسم اإل: 

 يرة اللبنانية: مجانا"لبال -

 على المبلغ المودع‰ 2.0د.أ يوميا" ثم يطبق  1111ميركي: مجانا" لااية األبالدوالر  -

 على المبلغ المودع‰ 4يورو  يوميا" ثم يطبق  1111باليورو:  مجانا" لااية  -

  ل عبر الصرافات االّلية التابعة  النقدي يداعإلارسمBLC Bank  : 

 "مجانا: اللبنانية بالليرة -

 على المبلغ المودع ‰ 1 يطبق ثم "يوميا.أ د 2111لااية  "مجانا: ميركياأل دوالربال -

 على المبلغ المودع‰ 2 يطبق ثم "يوميا يورو  2111لااية  "مجانا  :وروبالي -
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  النقدي السحبرسم: 

 بالليرة اللبنانية: -

 عند سحب السقف المحدد من المصرف شهرياً دفعة واحدة 1٪ -

 يطبق على كل مبلغ يتخطى السقف المحدد من المصرف شهرياً  1٪ -

كل عملية تحويل من حساب بعملة اجنبية الى الليرة اللبنانية وفق تعميم مصرف لبنان  يطبق على 1.0٪ -

 101االساسي رقم 

  101كل سحب بالليرة اللبنانية من حساب بعملة اجنبية وفق تعميم مصرف لبنان االساسي رقم   -

 )غير متوفّر حالياً  (د.أ. 011على المبالغ التي تفوق ‰ 0ميركي: األبالدوالر  -

 )غير متوفّر حالياً  (يورو 011على المبالغ التي تفوق ‰ 0باليورو:  -

  ل  التابعة اآلليةفات االصر النقدي من السحبرسمBLC Bank وFransabank: 

 أو ما يعادلها بعملة الحساب ليرة لبنانية لكل عملية سحب 011سحوبات في الشهر ثم  ةاول ثالث "مجانا -

  في حال أصبح رصيد الحساب مدينا" صدفة" بحسب العملةتطبق هذه الفائدة  :جزائيةفائدة 

 الرصيد المكشوفعلى  %20حساب الليرة اللبنانية تطبق فائدة مدينة  -

 على الرصيد المكشوف %11حساب الدوالر األمريكي تطبق فائدة مدينة  -

 على الرصيد المكشوف %11حساب اليورو تطبق فائدة مدينة  -

 :الحسابف عند كل عملية تؤدي الى كش بتةعمولة ثا وروي 7ل.ل  أو  12111،  د.أ 1 غرامة 

 على اعلى رصيد مكشوف خالل الشهر ‰1.17 مدينة تطبق فائدة: عمولة 

  تطبق شروط و أحكام المصرف: لمزيد من المعلومات عن التكاليف األخرى يرجى مراجعة جدول المصاريف

 www.blcbank.comوالعموالت على موقعنا االلكتروني 

 المستندات المطلوبة: 

  أشهر مرفق بمستند رسمي صالح  0من نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر

 أصلي )جواز سفر، رخصة سوق صالحة،...(

 فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت 

 المصرف يرتئيها إضافية مستندات اّية 

 

 مالحظة:

 .يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه العميل ال

 .بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملفيحتفظ المصرف 

نسخة عنه بعدما افهمت  اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمت

 ----- / ----- / ----- مضمونه ووقعت بتاريخ 

 

 توقيع العميل

 


