خصائص و شروط الخدمات و المنتجات
بطاقات االيفاء MasterCard Platinum /

خصائص البطاقة:


عملة البطاقة :الدوالر األميركي أو الليرة اللبنانية



رسم البطاقة االساسية :مجانية



رسم البطاقة اإلضافية :مجانية



استخدام البطاقة :في جميع نقاط البيع والص ّرافات اآللية حول العالم ،وعبرشبكة األنترنت



-

يتم استخدام الحساب الرئيسي على جميع نقاط البيع و الص ّرافات االّلية حول العالم ،وعبرشبكة األنترنت

-

يمكن استخدام الحسابات الثانوية فقط على الص ّرافات االّلية التابعة ل BLC & Fransabank

سقف االستخدام اليومي للبطاقة على الصرافات االلية المحلية و حول العالم 1،111 :دوالرأمريكي او ما
يعادله باليرة اللبنانية يوميا" .يمكن تعديل السقف بناء" لطلبك الخطي



سقف االستخدام اليومي للبطاقة في نقاط البيع و االنترنت  0،111 :دوالر أمريكي او ما يعادله باليرة
اللبنانية .يمكن تعديل السقف بناء" لطلبك الخطي





أسعار صرف العمالت األجنبية عند إجراء عمليات بغير عملة البطاقة:
-

سعر الصرف :نسبة متفاوتة تحددها MasterCard

-

عمولة الصرف %1 :من قيمة العملية

 – Cards are Chip and Contactlessالبطاقة مزودة برقاقة ذكية و تقنية الدفع بدون لمس

مزايا البطاقة:


تخولك الدخول مجانا" ل 11صاالت مطارات في الدول التالية :االمارات العربية المتحدة  ،مصر ،الكويت،
المملكة العربية السعودية و األردن



تخولك اإليداع النقدي و الشيكات على كل الص ّرفات االّلية التابعة ل 24/7 BLC Bank



يمكن ربط البطاقة بأكثر من حساب واحد



يمكنك تغيير الرقم السري عبر كل الصرافات اآللية التابعة لBLC Bankو  Fransabankمجانا"



حسومات خاصة تطبق عبراستخدام البطاقة :يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من قبل الفرع او عبر
زيارة موقعنا www.blcbank.com

مصاريف ،عموالت و تكاليف أخرى:
 رسم الحساب الرئيسي المربوط بالبطاقة


رسم استبدال /اصدار بطاقة جديدة بناء" لطلبك 11 :دوالر أميركي او ما يعادله باليرة اللبنانية



رسم شهري للرسائل النصية  :SMSمجانا"
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خصائص و شروط الخدمات و المنتجات


رسم االستعالم عن رصيد البطاقةعبر الصرافات االلية التابعة:
-

ل  BLC Bankو  : Fransabankمجانا"

-

لمصارف اخرى (محلية ودولية)  1.0 :دوالر أميركي او ما يعادله باليرة اللبنانية



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



رسم السحب النقدي من الصرافات اآللية التابعة:
-

ل  BLC Bankو :Fransabankمجانا" اول ثالثة سحوبات في الشهر ثم  011ليرة لبنانية لكل
عملية سحب

-

لمصارف أخرى (محلية ودولية) 1$ :كل سحب من  IPN Networkو  4$لغير الصرافات االّلية في
لبنان و في الخارج



رسم االيداع النقدي في حساب البطاقة عبر الصرافات االّلية التابعة ل : BLC Bank
-

باليرة اللبنانية :مجانا"

-

بالدوالر أميركي :مجانا" لغاية  0.111د.أ يوميا" ثم يطبق  ‰1..0على المبلغ المودع

-

باليورو :مجانا" لغاية  0.111يورو يوميا" ثم يطبق  ‰2على المبلغ المودع

المستندات المطلوبة:
 .1نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه الكثر من  0اشهر
 .2فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت

مالحظة:
ال يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه 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 نسخة عنه بعدما افهمت
مضمونه ووقعت بتاريخ ----- / ----- / -----
توقيع العميل
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