
  خصائص و شروط الخدمات و المنتجات 

 

 عند الدفع في نقاط البيع والسحب من الصراف اآللي12% ( APRمعّدل النسبة المئوية )
Key Fact Statement (KFS) as per BDL circular 134 & BCC Circular 281 

 

2 

 DUS-البالتين MasterCardبطاقات االئتمان/دفع 

 :أحكام وشروط

  سنة. 21 ال عمرك  تجاوزيأن 

 .إستمرارية عمل ال تقّل عن السنة 

 البطاقة:  خصائص

 الدوالر األميركيعملة البطاقة : 

 :األنترنتشبكة عبرو ،حول العالم ةااللي اتالصرافونقاط البيع  جميع في استخدام البطاقة. 

 :دوالر أميركي 21،111حد ادنى  سقف االئتمان 

  يوميا  %211: العالم  الصرافات االلية المحلية و حولسقف االستخدام اليومي للبطاقة على

 من سقف االئتمان

  دوالر أميركي سنويا   251 البطاقة االساسية:رسم 

  دوالر أميركي سنويا   211 البطاقة أإلضافية:رسم 

 ب تحتس من الصراف اآللي و عند السحبافي نقاط البيع عند الدفع  %27.5 :الشهرية لفائدةا

  .على المبالغ غير المسددة ضمن المهلة المحددة ادناه

  دوالر أميركي 51  ، اقلّه الغ التي تّم صرفهامن المب %5 :شهريالالحد االدنى للتسديد.  

 :اي من اليوم العشرون -يوم 01 قد تصل الى الفترة الزمنية التي ال تطبق خاللها نسبة الفائدة

  من كل شهر ولغاية العاشر من الشهر التالي.

 عند اجراء عمليات بغيرعملة البطاقة أسعار صرف العمالت األجنبية:  

 :حددهامتفاوتة تنسبة  سعر الصرف MasterCard 

 :قيمة العمليةمن  %2 عمولة الصرف  

  :انواع المكافآت والمزايا كافةCash Back ، للسفر مجانية  ، بوليصة تأمينحسومات، نقاط

 .)*(البطاقةباستعمال التذكرة عند شراء 

)*(Cash Back:$10=1point – 1Point=$0.1  
  الزوجة واالبناء/البطاقة الزوج للسفر: لصاحب بوليصة تأمين

 حسب تاريخ الرحلة وتوفرها  MEAمن قبل شركة  %15حسم  لغاية  
اشهر االولى  0من سقف البطاقة خالل ال %01في حال استعمال  للسنة االولىاعادة رسم البطاقة  

 .وذلك بناء لطلب العميل

لكل   $21و رسم  Membership Priority Pass /مجانية اولوية المرورألستفادة من ا
 Loungeزيارة ال

 

 والعموالت:المصاريف 

 دوالر أميركي  11  :رسم اإللغاء 

 دوالر أميركي  15: رسم االستبدال/اصدار بطاقة جديدة 
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 عند عدم تسديد الحد االدنى المطلوب ق العمل بالبطاقةعلّ ي: رسم التأخير عن الدفع  

  رسائل النصية  شهري لل رسمSMS :2 دوالر اميركي 

  االلي التابع على الصرافاالستعالم عن رصيد البطاقةرسم: 

  لBLC Bank وFransabank  مجانا : 

  دوالر اميركي 175: (محلية ودولية )لمصارف اخرى 

 فرعك(طلب الحصول على الكشف من يتوجب (مجانا  : يرسم كشف حساب شهر 

 الصرفات اآللية التابعة: من يرسم السحب النقد 

  ل BLC Bank وFransabank: 2%  175اقلّه سحبه من كل مبلغ تّم 

 دوالر أميركي

  :)دوالر   175من كل مبلغ تّم سحبه، اقلّه  %4لمصارف أخرى )محلية ودولية

 .أميركي

 1دوالر أميركي يوميا" ثم  2111: مجانا" لغاية  رسم األيداع النقدي في حساب البطاقة‰. 

 الضمانات التي قد تطلب حسب دراسة الملف:

  كفيل ذو مالءة حسب دراسة الملف 

  أو هامش نقديضمانة نقدية 

 توطين الراتب 

  عقاري تأمين 

 المستندات المطلوبة:

 اشهر 2ال يعود تاريخه الكثر من  أو إخراج قيد فردي أصلي نسخة عن بطاقة الهوية .2

 إفادة سكن بموجب فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت. .1

حسب األصول أو مرفقة بإذاعة تجارية لرّب  عليها  دقابالنسبة للموظف: إفادة عمل حديثة مص .2

قم ور الشهري العمل تشير الى تاريخ اإللتحاق بالعمل، المنصب، الدخل السنوي أو الراتب

 الضمان اإلجتماعي )إذا توّفر(.

 أشهر. 0بالنسبة ألصحاب المهن الحّرة: كشف حساب لمّدة  .0

 

 مالحظة:

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

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

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

 ----- / ----- / ----- بعدما افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 

 

 لعميلتوقيع ا


