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 خصائص و شروط البطاقات المسبقة الدفع

   البطاقة: خصائص

 نوع البطاقة: MasterCard 

 بالدوالر األميركي وباليورو.عملة البطاقة : 

 :تستخدم البطاقة في جميع نقاط البيع، على المواقع االلكترونية و  استخدام البطاقة

 على الصّراف اآللي.

 :يورو كحّد  0،555د.أ. أو  0،555 ويورو كحّد أدنى  05د.أ. أو  05 رصيد البطاقة

 أقصى.

  يورو من خالل الصّراف اآللي،  05د.أ. أو  05تعاد تعبئة البطاقة ابتداء" من مبلغ

 . BLC Bankاللكترونية أو من خالل زيارة أي من فروع الخدمة المصرفية ا

 شهرا" من تاريخ اصدارها. 01:  صالحية البطاقة 

 

 المصاريف والعموالت:

 :يورو، تدفع مّرة واحدة. 05دوالر أميركي أو 05 سعر البطاقة 

 .ال عموالت عند استعمال البطاقة في نقاط البيع 

 ال رسوم على تغيير الرمز السري للبطاقة. 

 .خدمة اعادة التعبئة مجانية 

 سحب نقدي من الصراف اآللي: 

o : الصراف اآللي تابع لكان في حال  %3 عمولةBLC Bank أو 

Fransabank    

o  في حال كان الصراف اآللي غير  تابع ل %4وBLC Bank أو 

Fransabank    

 يورو.  1.0دوالر أميركي أو 1.0  :رسوم اإللغاء 

 :يورو. 1دوالر أميركي أو  1 رسوم االستبدال 

 رسوم الكشف عن رصيد البطاقة: 

o   مجانية على الصّراف اآللي التابع لBLC Bank  وFransabank . 

o 5.0% .على الصراف اآللي التابع لمصارف أخرى 

 يورو ، مع امكانية وصل خدمة  0 دوالر أميركي أو 0: كلفة الرسائل القصيرة

 ين.الرسائل الى رقمين خليويين مختلف
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 :المستندات المطلوبة

  3نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من 

 أشهر مرفق بمستند رسمي صالح أصلي )جواز سفر، رخصة سوق صالحة،...(

 فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت 

 استمارة اعرف عميلك 

 فتح حساب 

 .طلب البطاقة 

  سنة و ما  01الولي الجبري في حال كان صاحب البطاقة قاصر )كتاب يوقع من قبل

 فوق(.

 

 مالحظة:

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

 .العميل

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

ه تخعع لتييير دون سابق انذار و يت  نشرها مباشرة جميع البنود و الشروط المذكورة اعال

 على الموقع األلكتروني للمصرف.

 

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

 عنه بعدما افهمت معمونه من قبلك  بشكل مسهب,مفصل وواضح ووقعت دون تحفظ بتاريخ 

----- / ----- / ----- 

 

 توقيع العميل

 يرجى تدوين بخط اليد "بعد األطالع و الموافقة"

 

 

 

 

 


