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 USD-LBP-الكالسكية MasterCardبطاقات االئتمان/دفع 

 :أحكام وشروط

  سنة 11عمرك ال  يتجاوزأن 

  ليرة لبنانية أو ما يعادله بالدوالر األميركي  188,888دخلك الشهري إبتداًء من 

  عن السنةإستمرارية عمل ال تقّل 

  في حال تضمن إجمالي  %53من دخلك الشهري, وقد تصل إلى  %53ال تتعدى قيمة الدفعة الشهرية مع جميع إلتزاماتك ال

 إلتزاماتك قرضاً سكنياً 

 

 البطاقة:  خصائص

 والدوالر األميركيا: الليرة اللبنانية عملة البطاقة 

 :و عبر األنترنت  حول العالم والصرفات اآللية في جميع نقاط البيع  استخدام البطاقة 

 :كل حالة على حدة سقف االئتمان 

 :ليرة لبنانية شهرياً  3,888دوالر أميركي او  6 رسم البطاقة االساسية 

 :ليرة لبنانية شهرياً  5,888دوالر أميركي او  5 رسم البطاقة اإلضافية 

 الصراف اآللي تحتسب على المبالغ غير  عند السحب من %1.73عند الدفع في نقاط البيع و  %1.3 :الشهرية الفائدة

 المسددة ضمن المهلة المحددة ادناه

 :ليرة لبنانية  38,888دوالر أميركي أو  58من المبالغ التي تّم صرفها , اقلّه  %3 الحد األدنى للتسديد الشهري 

 :شرون من كل شهر ولغاية العاشر اي من اليوم الع -يوما 58قد تصل ل  الفترة الزمنية التي ال تطبق خاللها نسبة الفائدة

 من الشهر التالي

  دوالر أمريكي يوميا اولحدود سقف 1888: العالم  الصرافات االلية المحلية و حولسقف االستخدام اليومي للبطاقة على

 بطاقة االئتمان. يعدل السقف بناء لطلبك الخطي

   البطاقة:أسعار صرف العمالت األجنبية عند اجراء عمليات بغير عملة  

 سعر الصرف: نسبة متفاوتة تحددهاMasterCard 

 :من قيمة العملية المنفذة خارج األراضي اللبنانية %2عمولة الصرف 

  :انواع المكافآت والمزايا كافةCash Back , للسفر مجانية عند شراء التذكرة باستعمال  , بوليصة تأمينحسومات, نقاط

 البطاقة )*( 

)*(Cash Back:$10=1point – 1Point=$0.05  
  الزوجة واالبناء/للسفر: لصاحب البطاقة الزوج بوليصة تأمين

 حسب تاريخ الرحلة وتوفرها  MEAمن قبل شركة  %23حسم  لغاية 
 

 المصاريف والعموالت:

  ليرة لبنانية 58,888دوالر أميركي أو  28  :رسم إلغاء البطاقة -

 ليرة لبنانية 13888دوالر أميركي او 18 بناء لطلبك: صدار بطاقة جديدةا/رسم استبدال -

 : يعلّق العمل بالبطاقة عند عدم تسديد الحد االدنى المطلوبرسم التأخير عن الدفع -
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 ليرة لبنانية 1,388دوالر أميركي أو  SMS :1رسم شهري للرسائل النصية  -

 :االلية التابعة رسم االستعالم عن رصيد البطاقةعبر الصرافات -

 مجانا":   Fransabankو BLC Bankل  -

 دوالر أميركي او ما يعادلها باليرة لبنانية 8.3لمصارف اخرى )محلية ودولية( :  -

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

 الصرفات اآللية التابعة: رسم السحب النقدي من 

- BLC Bank وFransabank  :5%  او ما يعادلها باليرة لبنانية $ 2.3من كل مبلغ تّم سحبه اقلّه 

 او ما يعادلها باليرة لبنانية $ 2.3من كل مبلغ تّم سحبه, اقلّه  %5لمصارف أخرى )محلية ودولية(:   -

 على الكونتوار رسم اإليداع النقدي: 

 باليرة اللبنانية: مجانا" -

 على المبلغ المودع‰ 2.3.أ يوميا" ثم يطبق د 1888بالدوالر أميركي: مجانا" لغاية  -

 الضمانات التي قد تطلب حسب دراسة الملف:

 .كفيل ذو مالءة حسب دراسة الملف 

 ضمانة نقدية أو هامش نقدي 

 تجميد على حساب 

  تأمين عقاري 

 المستندات المطلوبة:

  أشهر مرفق بمستند رسمي صالح أصلي  5الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من  بطاقةنسخة عن
 )جواز سفر, رخصة سوق صالحة,...(

 الثابت للهاتفللكهرباء أو  حديثة فاتورة 

 بإذاعة الخاص برب العمل أو مرفقة  حديثة مصادق عليها حسب األصول من قبل المصرف عملللموظف: إفادة  بالنسبة

تجارية  حديثة لرّب العمل تشير الى صّحة التوقيع.  كما يجب ذكر تاريخ اإللتحاق بالعمل, المنصب, الدخل السنوي أو 

 الراتب الشهري ورقم الضمان اإلجتماعي )إذا توفّر(

  ن منتسب لنقابة: طبيب,المهن الحّرة: نسخة عن اإلذاعة التجارية أو بطاقة نقابة واذن مزاولة مهنة )اذا كا ألصحاببالنسبة 

مهندس, الخ...( ,أو كشف حساب لمّدة سنة على األقل أو المستندات الثبوتية لمركز العمل )عقد إيجار أو صورة عن سند 

 الملكية(

 إفادة توطين راتب ال رجوع عنها موقّعة من الموّظف ورّب العمل مع توطين راتب: قرض 

 

 .والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه العميليمكن ان تعتبر هذه الخصائص  المالحظة:

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

نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه  اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في مـتن هذا الكتاب من خصائص وشروط , استلمت

 توقيع العميل    ----- / ----- / ----- ووقعت بتاريخ 

 


