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 Debit Card USD  Fresh Platinum MasterCard/اليفاء بطاقات ا
 

 البطاقة:  خصائص

 الدوالر األميركيعملة البطاقة : 

 :سنوات ٣ مدة صالحية البطاقة 

 :حول العالم، وعبرشبكة األنترنت ،المحلية اآلليةفي جميع نقاط البيع والصّرافات  استخدام البطاقة 

 :سقف االستخدام للبطاقة 

 ل التابعة الصّرافات االّلية من السحب سقف : BLC Bank 1د.أ. ٣٫١١١ ،يوميا" د.أ. ٫١١١ 

 شهريا   د.أ. ٥٫١١١ ،اسبوعيا  

 ل التابعة الصّرافات االّلية على االيداع سقف : BLC Bank يوميا" د.أ. ٥٫١١١ 

 د.أ. ٠٫١١١ ،اسبوعيا   د.أ. ٠٫١١١ ،يوميا" د.أ. ٠٫١١١:حول العالم الصّرافات االّلية من السحب سقف 

 شهريا  

 د.أ. 1٠٫١١١ ،اسبوعيا   د.أ. 1٠٫١١١ ،يوميا" د.أ. ٣٫١١١: في نقاط البيع واالنترنتاالستخدام  سقف 

 شهريا  

 دفع بدون لمسالتقنية  رقاقة ذكية وب مزودة البطاقة 

 

 :ومزايا البطاقةمكافآت 

 "رات العربية المتحدة ، مصر، الكويت، ااالم الدول التالية: في صاالت مطارات 1١ل   تخولك الدخول مجانا

 مملكة العربية السعودية و األردنال

  فات االّلية التابعة ل الصرّ  كل على نقديالتخولك اإليداعBLC Bank 24/7 

 يمكن ربط البطاقة بأكثر من حساب واحد 

 ل قم السري عبر كل الصرافات اآللية التابعة ريمكنك تغيير الBLC Bank   "مجانا 

 او عبر  : يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من قبل الفرعلبطاقةااستخدام حسومات خاصة تطبق عبر

 www.blcbank.comزيارة موقعنا 

 

 تكاليف أخرى:مصاريف ،عموالت و 

 سنويا   د.أ. 1٥ :سم البطاقة 

 د.أ. 1٥ لطلبك: "اصدار بطاقة جديدة بناء /استبدال رسم 

  د.أ. 1١اعادة اصدار الرقم السري  للبطاقة :رسم  

  رسم شهري للرسائل النصيةSMS :ا"مجان  

 رسم االستعالم عن رصيد البطاقة: 

 : مجانا"BLC Bankعبر الصرافات االلية التابعة ل  -

 د.أ. ١٫٥تطبق )محلية ودولية( :  حال عبر الصرافات االلية التابعة لمصارف اخرى في -

 :أسعار صرف العمالت األجنبية عند اجراء عمليات بغيرعملة البطاقة 

  MasterCardسعر الصرف: نسبة متفاوتة تحددها -

 من قيمة العملية  %4عمولة الصرف:  -

 رسم السحب النقدي: 

 ‰٠ :BLC Bankبعة لالتا من الصرافات اآللية -

 على كل سحب د.أ. 1١ :من الصّرافات اآللية حول العالم -

 :٠٫٥ رسم االيداع النقدي‰  

  لمزيد من المعلومات عن التكاليف األخرى يرجى مراجعة جدول المصاريف والعموالت على موقعنا االلكتروني

www.blcbank.com 

 

 

http://www.blcbank.com/
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 LBP Fresh Debit Card  Platinum MasterCardبطاقات االيفاء /
 

 البطاقة:  خصائص

 الليرة اللبنانية: عملة البطاقة 

 :سنوات ٣ مدة صالحية البطاقة 

 :التابعة ل المحلية والصّرافات اآللية  في جميع نقاط البيع وعبر شبكة األنترنت استخدام البطاقةBLC Bank. 

 :سقف االستخدام للبطاقة 

 المتوفر الرصيد BLC Bank:ل الصّرافات االّلية التابعة من السحب سقف -

 يوميا"ل.ل.  ٠١،١١١،١١١ BLC Bank : ل الصّرافات االّلية التابعة على االيداع سقف -

ل.ل.  ٠٥،١١١،١١١ ل.ل. يوميا"، ٠١،١١١،١١١ :المحلية االستخدام في نقاط البيع واالنترنت سقف -

 ل.ل. شهريا   4١،١١١،١١١ اسبوعيا ،

  مزودة برقاقة ذكية و تقنية الدفع بدون لمسالبطاقة 

 

 مكافآت ومزايا البطاقة:

  على كل الصّرفات االّلية التابعة ل تخولك اإليداع النقديBLC Bank 24/7 

 يمكن ربط البطاقة بأكثر من حساب واحد 

 يمكنك تغيير الرقم السري عبر كل الصرافات اآللية التابعة  لBLC Bank   "مجانا 

 او عبر  : يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من قبل الفرعاستخدام البطاقةحسومات خاصة تطبق عبر

 www.blcbank.comزيارة موقعنا 

 

 مصاريف ،عموالت و تكاليف أخرى:

 ل.ل. سنويا   1٠١،١١١ :رسم البطاقة 

 ل.ل. 1٠١،١١١ اصدار بطاقة جديدة بناء" لطلبك: /رسم استبدال 

 : ل.ل. ٠١،١١١ رسم اعادة اصدار الرقم السري  للبطاقة 

  رسم شهري للرسائل النصيةSMS "مجانا : 

 رسم االستعالم عن رصيد البطاقة: 

 : مجانا"BLC Bankية التابعة ل عبر الصرافات االل -

 ل.ل. 4،١١١تطبق:  حال عبر الصرافات االلية التابعة لمصارف اخرى في -

  من حساب بالليرة اللبنانية وفق تعميم مصرف لبنان  كل سحب بالدوالر األميركي على ٪1 : النقدي السحبرسم

 1٦1االساسي رقم 

 :مجانا" رسم االيداع النقدي 

  لمزيد من المعلومات عن التكاليف األخرى يرجى مراجعة جدول المصاريف والعموالت على موقعنا االلكتروني

www.blcbank.com 
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 Fresh Debit Card -LBP Non Platinum MasterCardبطاقات االيفاء /
 

  البطاقة: خصائص

 الليرة اللبنانية: عملة البطاقة 

 :سنوات ٣ مدة صالحية البطاقة 

 :التابعة ل المحلية والصّرافات اآللية  في جميع نقاط البيع وعبر شبكة األنترنت استخدام البطاقةBLC Bank. 

 :سقف االستخدام للبطاقة 

 المصرف وشروط احكام تطبق BLC Bank: ل الصّرافات االّلية التابعة من السحب سقف -

 يوميا"ل.ل.  ٠١،١١١،١١١ BLC Bank : ل الصّرافات االّلية التابعة على االيداع سقف -

ل.ل.  ٠٥،١١١،١١١ ل.ل. يوميا"، ٠١،١١١،١١١ :المحلية االستخدام في نقاط البيع واالنترنت سقف -

 ل.ل. شهريا   4١،١١١،١١١ اسبوعيا ،

  مزودة برقاقة ذكية و تقنية الدفع بدون لمسالبطاقة 

 

 كافآت ومزايا البطاقة:م

  على كل الصّرفات االّلية التابعة ل تخولك اإليداع النقديBLC Bank 24/7 

 يمكن ربط البطاقة بأكثر من حساب واحد 

 يمكنك تغيير الرقم السري عبر كل الصرافات اآللية التابعة  لBLC Bank   "مجانا 

 او عبر  على مزيد من المعلومات من قبل الفرع: يمكنك الحصول استخدام البطاقةحسومات خاصة تطبق عبر

 www.blcbank.comزيارة موقعنا 

 

 مصاريف ،عموالت و تكاليف أخرى:

 :اصدار كل عند ل.ل. لمرة واحدة ٦١،١١١ رسم البطاقة 

 ل.ل. 1٠١،١١١ اصدار بطاقة جديدة بناء" لطلبك: /رسم استبدال 

 ل.ل. ٠١،١١١ اصدار الرقم السري  للبطاقة : رسم اعادة 

  رسم شهري للرسائل النصيةSMS "مجانا : 

 رسم االستعالم عن رصيد البطاقة: 

 : مجانا"BLC Bankعبر الصرافات االلية التابعة ل  -

 ل.ل. 4،١١١تطبق:  حال عبر الصرافات االلية التابعة لمصارف اخرى في -

 رسم السحب النقدي: 

 1٥1وفق تعميم مصرف لبنان االساسي رقم  كل سحب بالليرة اللبنانية من حساب بالدوالر األميركي على ٪٠ -

 1٦1من حساب بالليرة اللبنانية وفق تعميم مصرف لبنان االساسي رقم  كل سحب بالدوالر األميركي على 1٪ -

 :مجانا" رسم االيداع النقدي 

 جعة جدول المصاريف والعموالت على موقعنا االلكتروني لمزيد من المعلومات عن التكاليف األخرى يرجى مرا

www.blcbank.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blcbank.com/


  الخدمات و المنتجات خصائص و شروط 

 

Key Fact Statement (KFS) as per BDL circular 134 & BCC Circular 281 

   

4 

 المستندات المطلوبة:

  أشهر مرفق بمستند رسمي صالح  ٣نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من

 أصلي )جواز سفر، رخصة سوق صالحة،...(

  للكهرباء أو للهاتف الثابتفاتورة حديثة 

 اّية مستندات إضافية يرتئيها المصرف 

 

 

 

 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  رد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمتاشعارا مني بالموافقة على ما و

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

 

 توقيع العميل

 


