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 الذهبية Visaبطاقات االئتمان/دفع 

 

 :أحكام وشروط

  سنة. 81عمرك فوق  يكونأن 

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

 باإلضافة الى إستمرارية عمل ال تقّل عن السنة.

 

 

 البطاقة:  خصائص

 باليوروعملة البطاقة : 

 :تستخدم البطاقة في جميع نقاط البيع حول العالم وعبر شبكة  استخدام البطاقة

 االنترنيت.

  شهرياً  يورو 81 البطاقة االساسية:سعر 

  يورو شهرياً  6 البطاقة أإلضافية:سعر 

 :عند السحب من الصراف 8.75عند الدفع من جميع نقاط البيع و % 5 .8 الفائدة %

 اآللي

 يوم 08 الزمنية التي ال تطبق خاللها نسبة الفائدة: الفترة 

 :ً08% من المبالغ التي تّم صرفها عبر البطاقة، اقلّها 5 الحد االدنى للتسديد شهريا 

 يورو 

 :كل حالة على حدة سقف االئتمان 

 الصرفات اآللية ل  الرسوم النقدية على السحب منBLC Bank: 0 من المبالغ %

 يورو 1.5التي تّم صرفها عبر البطاقة، اقلّها 

 الصرفات اآللية لبنوك أخرى )المحلية والدولية(:  الرسوم النقدية على السحب من

 يورو 1.5% من المبالغ التي تّم صرفها عبر البطاقة، اقلّها 4

 :أسعار صرف العمالت األجنبية  

 :نسبة متفاوتة  تضعها  سعر الصرفVISA 

 :من قيمة العملية8 عمولة الصرف %  

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

 مجانية عند شراء للتذكرة عبر البطاقة بالتنسيق مع احد فروع المصرف.

 

 المصاريف والعموالت:
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 يورو 18  :رسوم اإللغاء 

 يورو 5 :غرامة تخّطي السقف 

  يورو 8: القصيرةرسوم الرسائل 

 يورو 0: سحب فاتورة 

 :شهرياً  يورو 81  سعر التجديد 

 :يورو  88 سعر االستبدال 

 

 

 الضمانات التي قد تطلب حسب دراسة الملف:

  .كفيل ذو مالءة حسب دراسة الملف 

 ضمانة شخصية 

 ضمانة نقدية أو هامش نقدي 

 تجميد على حساب 

 توطين الراتب 

  رهن عقاري 

 على السفر في حال دفع تذكرة السفر من خالل البطاقة، والتأمين على مبلغ  التأمين

 البطاقة في حالة السرقة

 

 

 المستندات المطلوبة:

 أو إخراج قيد فردي أصلي. نسخة عن بطاقة الهوية .8

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

بالنسبة للموظف: إفادة عمل حديثة مصدقة حسب األصول أو مرفقة بإذاعة تجارية  .0

لرّب العمل تشير الى تاريخ اإللتحاق بالعمل، المنصب، الدخل السنوي أو الراتب ورقم 

 الضمان اإلجتماعي )إذا توفّر(.

 أشهر. 6بالنسبة ألصحاب المهن الحّرة: كشف حساب لمّدة  .0

 

 

 

 

 

 



 % عند السحب من الصراف اآللي 21و عند الدفع في نقاط البيع18% ( APRمعّدل النسبة المئوية )

3 

 مالحظة:

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

 .العميل

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

 

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

 ----- / ----- / ----- ريخ نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه ووقعت بتا

 

 توقيع العميل
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