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 Platinum MasterCard /اليفاء بطاقات ا

 

 البطاقة:  خصائص

 الليرة اللبنانيةأو  : الدوالر األميركيعملة البطاقة 

 مجانية البطاقة االساسية: رسم 

 مجانية البطاقة اإلضافية: رسم 

  :حول العالم، وعبرشبكة األنترنت ةاآللي اتافالصر  ونقاط البيع  جميع فياستخدام البطاقة 

 رنتحول العالم، وعبرشبكة األنتفات اال لية ايتم استخدام الحساب الرئيسي على جميع نقاط البيع و الصر   -

 BLC & Fransabankفات اال لية التابعة ل اعلى الصر   فقط ة الثانوي اتيمكن استخدام الحساب -

  او ما   أمريكيالرود 1،111: العالم  الصرافات االلية المحلية و حولسقف االستخدام اليومي للبطاقة على

 لطلبك الخطي "السقف بناءيمكن تعديل  ."يوميا ليرة اللبنانيةبايعادله 

 ليرة اللبنانية.بااو ما يعادله  دوالر أمريكي 0،111:  االنترنت و سقف االستخدام اليومي للبطاقة في نقاط البيع 

 لطلبك الخطي "يمكن تعديل السقف بناء

 جراء عمليات بغير عملة البطاقةإعند  أسعار صرف العمالت األجنبية:  

  MasterCard       ددهاحتنسبة متفاوتة  سعر الصرف: -

  من قيمة العملية %1عمولة الصرف:  -

 Cards are Chip and Contactless – دفع بدون لمسالتقنية  ورقاقة ذكية ب مزودة البطاقة 

 

 البطاقة: مزايا

 "رات العربية المتحدة ، مصر، الكويت، ااالم الدول التالية: في صاالت مطارات 11ل   تخولك الدخول مجانا

 مملكة العربية السعودية و األردنال

  فات اال لية التابعة ل الصر   كل علىو الشيكات  نقديالتخولك اإليداعBLC Bank 24/7 

  ربط البطاقة بأكثر من حساب واحديمكن 

 ل لية التابعة قم السري عبر كل الصرافات اآلريمكنك تغيير الBLC BankوFransabank  ا"مجان 

 او عبر  من قبل الفرع: يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات لبطاقةا استخدامحسومات خاصة تطبق عبر

 www.blcbank.comزيارة موقعنا 

 

 

 

http://www.blcbank.com/
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 مصاريف ،عموالت و تكاليف أخرى:

 بالبطاقة ط وبرسم الحساب الرئيسي المر 

 ليرة اللبنانيةااو ما يعادله بدوالر أميركي  11 لطلبك: "صدار بطاقة جديدة بناءا /استبدال رسم 

  رسم شهري للرسائل النصيةSMS :ا"مجان  

  االلية التابعة االستعالم عن رصيد البطاقةعبر الصرافاترسم: 

 ا"مجان:   Fransabankو BLC Bankل  -

 ليرة اللبنانيةااو ما يعادله ب دوالر أميركي 1.0:  (محلية ودولية)لمصارف اخرى  -

  يتوجب طلب الحصول على الكشف من فرعك( "مجانا شهري:رسم كشف حساب( 

 اآللية التابعة:فات االصر رسم السحب النقدي من 

 لكل عملية ليرة لبنانية 011ثم  سحوبات في الشهر ةاول ثالث "مجانا: Fransabankو BLC Bankل  -

 سحب

فات اال لية الغير الصر د.أ 4و  IPN Networkكل سحب من د.أ  1  لمصارف أخرى )محلية ودولية(: -

 في لبنان و في الخارج

 ل عبر الصرافات االّلية التابعة  رسم االيداع النقدي في حساب البطاقةBLC Bank :  

 "مجانا: ليرة اللبنانيةاب -

 على المبلغ المودع ‰1 يطبق ثم "يوميا .أد 2.111لغاية  "مجانا: دوالر أميركيبال -

 على المبلغ المودع‰ 2 يطبق ثم "يوميا يورو  2.111لغاية  "مجانا  :وروبالي -

 

 المستندات المطلوبة:

أشهر مرفق بمستند رسمي  0الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من نسخة عن بطاقة  .1

 صالح أصلي )جواز سفر، رخصة سوق صالحة،...(

 حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابتفاتورة  .2

 

 مالحظة:

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

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

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

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

 توقيع العميل


