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 المزايا

 ماستركاردط البٌع التً تعتمد شعار من حسابه عبر الصراف اآللً ونقا سحبتتٌح للعمٌل ال ماستركاردالسحب اآللً من  ةبطاق 

(MasterCard). 

 .إمكانٌة إصدار بطاقة إضافٌة ألحد أفراد العائلة 

 .ٌّة عند إجراء كل عملٌة إلكترونٌة  رسالة نص

 .ًإمكانٌة الحصول على كشف حساب أو طلب الرصٌد عبر الصراف اآلل 

 ولغاٌة ثالث حسابات إمكانٌة ربط البطاقة بأكثر من حساب جاري. 

 ًتابع للمصرف أو عبر صراف آلً تابع لشركة الـال إمكانٌة التحوٌل من حساب إلى آخر عبر الصراف اآلل CSC. 

 .ًإمكانٌة تعبئة خط الهاتف الخلٌوي عبر الصراف اآلل 

 .ٌمكنك تفعٌل البطاقة عبر الصراف األلً من خالل تغٌٌر الرقم السري أو الطلب من المصرف لتفعٌلها 

   .لزوم إدخال الرقم السري عند كل عملٌة إلكترونٌة 
 

 صالحية الرسوم والسقف، ال

 "بالدوالربطاقة السحب األلي " لبنانية"ليرة بطاقة السحب األلي " البيان

 الرسوم -أ 

 30 $ ل.ل 100,000 السنوي ثمن البطاقة (1

 $ 5 ل.ل 20,000 رسوم البطاقة الشهرٌة (2

 من الصراف اآللً النقدي رسوم السحب (3
 التابع للمصرف 

 $ 2 ل.ل3,000 

 $ 4 ل.لCSC  6,000الـ رسوم السحب عبر شبكة  (4

األخرى داخل الشبكات رسوم السحب عبر  (5
 لبنان

 $ 6 ل.ل10,000 

 غٌر متوفر غٌر متوفر رسوم السحب خارج لبنان (6

 $2.00 و  0.75تترواح بٌن  ل.ل6,000 و   2,000تترواح بٌن  رسوم العملٌات النقدٌة الملغاة وغٌر النقدٌة (7

 $ 2 ل.ل8,000  رسوم الرسائل النصٌة الشهرٌة (8

 عن كل عملٌة ‰ 2 عن كل عملٌة ‰ 2 عمولة اإلٌداع النقدي  (9

 30 $ ل.ل120,000  رسم بطاقة بدل عن ضائع )إعادة إصدار(  (10

 5 $ ل.ل20,000  رسم إعادة إصدار الرقم السري  (11

 15 $ ل.ل30,000  رسم الغاء البطلقة قبل سنة من االصدار  (12

  سحوباتسقف ال -ب 

ل.ل  2,100,000//  عملٌات10 ٌومً (1
 ل.ل كل عملٌة( 2,000,000)

$ 3000//  عملٌات 10  
 $ كل عملٌة(1,000)

 ل.ل 2,500,000 اسبوعً (2
 عدد عملٌات غٌر محّدد

5,000 $ 
 عدد عملٌات غٌر محّدد

 سقف المشتريات -ج 

عملٌة // 20 8,000  $ ل.ل  10,000,000عملٌة //  50 ٌومً (3  

 ل.ل 70,000,000 اسبوعً (4
 عدد عملٌات غٌر محّدد

50,000 $ 
 عدد عملٌات غٌر محّدد

االٌداع النقدي )الصراف األلً التابع سقف  -د 
 للمصرف حصراً(

$ 3000//  عملٌات 4 ل.ل 10,000,000// عملٌات 10  

 سنوات من تارٌخ اإلصدار 4 سنوات من تارٌخ اإلصدار 4 صالحية البطاقة -ه 

 )ترّد عند إلغاء البطاقة( 15 $ )ترّد عند إلغاء البطاقة( ل.ل30,000  حجز مبلغ -و 
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  ًٌمكن للعمالء اإلطالع على الرسوم والعموالت المعتمدة عبر الموقع اإللكترونً للمصرف و/أو عبر اللوائح المتوفرة ف
 الفروع. 

 
 إرشادات للعميل

 .عدم تدوٌن الرقم السري الخاص بالبطاقة على البطاقة ذاتها 

  التواصل مع الشبكة فً حال فقدان أو سرقة البطاقة.تمكنك من اإلحتفاظ بمستند إستالم البطاقة كونه ٌحتوي على تفاصٌل مهمة 

  ًإلعالم الشبكة وإجراء ما ٌلزم. فً حال تم الشك فً أي عملٌة مشبوهة اإلتصال فورا 

  ولم  المكتملةجراء عملٌة السحب النقدي أو شراء عبر نقاط البٌع إٌوم من تارٌخ  90ٌجب مراجعة المصرف خالل مدة أقصاها

 لة المجراة لحساب المصرف.ٌعن قٌمة العم متنازالا ٌتم إستالم النقود أو الشراء، وٌعتبر اتلعمٌل بعد مرور هذه المَدة 

  فً حال تم حجز قٌمة سحب أو شراء على الحساب ولم تَقٌد القٌمة على حساب الزبون الأنها لم تكتمل من المصدر، فإن هذه

 ٌوم من تارٌخ العملٌة. وال ٌمكن فك الحجز قبل هذه المدة وفقاً للسٌاسة المتبعة عالمٌاً. 30القٌمة ستٌم فك الحجز بعد مرور 

 

 

 

 

 تصريح العميل
لقد استلمت نسخة عن هذا النموذج وفهمت مضمونه وأوافق علٌه، كما وأن هذا الحساب مالئم لحاجاتً ومتطلباتً وإمكاناتً المادٌة بعد 

 ومٌزاته والمخاطر الناتجة و/أو التً قد تنتج عن توقٌعً على هذا المستند.أن أطلّعت على أهم مواصفاته، 
 

  :إسم العميل

  :رقم المـلف

  التـاريــــــخ:

 التوقيـــــــع:
 
 

 


