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  Prepaid CardFresh USD مرري األدوالر الب الدفع مسبقة بطاقات

 

   البطاقة: خصائص

 دوالر أميركي: عملة البطاقة 

 :التابعة  ةآلليا اتع االلكترونية وعلى الصّرافاق، على الموتستخدم البطاقة في جميع نقاط البيع استخدام البطاقة

 للمصرف وحول العالم

 كحّد أقصى د.أ. ١٫٠٠٠ و د.أ. كحّد أدنى ٥٠ :البطاقة رصرد 

 نقدا او من حساب د.أ.  ٥٠لبطاقة ابتداء" من مبلغ تعاد تعبئة اFresh ل   الخدمة من خالل الصّراف اآل

  BLC Bankالمصرفرة االليترونرة أو من خالل زرارة أي من فروع 

 إصدارهاشهرا" من تاريخ  12:  صالحرة البطاقة 

   د.أ. يوميا"، ١٫٠٠٠ المحلرة والدولرة: وعبر شبية األنترنت جمرع نقاط البرعسقف االستخدام للبطاقة ف 

 أسبوعيا" و شهريا"

  :سقف االستخدام للبطاقة على الصرافات االلرة 

 د.أ. شهرياً  ٥٫٠٠٠ د.أ. اسبوعياً، ٣٫٠٠٠ د.أ. يوميا"، ١٫٠٠٠ BLC Bank : ل الصّرافات االّلية التابعة -

 أسبوعيا" و شهريا" د.أ. يوميا"، ١٫٠٠٠ :الصرافات االلية خارج لبنان -

 

 :مصاررف  عموالت و تيالرف أخرى

 :يركيدوالر أم ٢٠ سعر البطاقة 

 د استعمال البطاقة ف  نقاط البرعال عموالت عن 

 :دوالر أميركي ١٥ رسم االستبدال 

 : دوالر أميركي ١٠ اعادة اصدار الرقم السري  للبطاقة 

 دوالر أميركي ٢،٥  :م اإللغاءرس 

 :أسعار صرف العمالت األجنبرة عند اجراء عملرات بغرر عملة البطاقة  

  MasterCardسعر الصرف: نسبة متفاوتة تحددها -

 العمليةمن قيمة  %٤ عمولة الصرف: -

 عبر الصرافات االلرة رسم االستعالم عن رصرد البطاقة: 

 : مجانا"BLC Bankعبر الصرافات االلية التابعة ل  -

 دوالر أميركي نصفتطبق )محلية ودولية( :  حال عبر الصرافات االلية التابعة لمصارف اخرى في -

 دوالر أميركي ١: الرسائل القصررة يلفة 

 الصرافات االلرةحب النقدي على رسم الس: 

 على كل سحب دوالر اميركي ٥على أن ال تقل عن  %٤: BLC Bankالصرافات االلية التابعة ل  -

 على كل سحب دوالر اميركي ٥على أن ال تقل عن  %٤ :الصرافات االلية خارج لبنان -

 ٢،٥ ف  حساب البطاقة : رسم اإلرداع النقدي ‰ 

   لمزرد من المعلومات عن التيالرف األخرى ررجى مراجعة جدول المصاررف والعموالت على موقعنا االليترون

www.blcbank.com 
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 :دات المطلوبةنلمستا

  أشهر مرفق بمستند رسمي  3نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من

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

 فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت 

 ّية مستندات إضافية يرتئيها المصرفأ 

 

 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 مضمونه  مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمتاشعارا 

 ----- / ----- / ----- ووقعت بتاريخ 

 

 توقيع العميل

 

 

 

 


