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      Key Facts Statement                                           

 
 المزايا

 فً الصراف اآللً بواسطة  الشراء لدى مالٌٌن التجار وإجراء السحوبات النقدٌةتتٌح للعمٌل  كارد من ماسترتسهٌل اإلئتمانٌة  ةبطاق

 .جمٌع أنحاء العالم

 الشرعٌة بعائد صفر وبمصارٌف شهرٌة ثابتة. بطاقة تسهٌل اإلئتمانٌة مطابقة لألصول 

 .إمكانٌة إصدار بطاقة إضافٌة ألحد أفراد العائلة 

  3خدمةD Secure .المجانٌة لحماٌة العمٌل عند إجراء عملٌة شراء عبر اإلنترنت 

 .ٌّة وبرٌد إلكترونً عند إجراء كل عملٌة إلكترونٌة  رسالة نص

 بواسطة البرٌد اإللكترونً مجانًشهري  كشف حساب. 

 لزوم إدخال الرقم السري عند كل عملٌة إلكترونٌة. 

 ًإمكانٌة الولوج إلى الحساب فً أي وقت عبر الموقع اإللكترونwww.issuers.com  

 إمكانٌة إعادة تعبئة البطاقة فً أي وقت من الشهر عبر فرع المصرف  . 

 

 صالحية الرسوم والسقف، ال

 تسهيلبطاقة  البيان

 ل.ل $ الرسوم -أ 

 ل.ل 750000 $50 ثمن البطاقة السنوي (1

 ل.ل 220560 $15 شهري )الثابت(رسم الال (2

 ل.ل 600000 $40 بطاقة إضافٌة ألحد أفراد العائلةرسم  (3

 ل.ل 50000 $3 رسم السحب من الصراف اآللً التابع للمصرف (4

 ل.ل CSC 5$ 70500رسم السحب عبر شبكة الـ  (5

 ل.ل 100500 $7 الشبكات األخرى داخل لبنانرسوم السحب عبر  (6

 ل.ل 150000 $10 رسوم السحب عبر الشبكات األخرى خارج لبنان (7

 ل.ل 400000 $25 رسم بطاقة بدل عن ضائع )إعادة إصدار( (8

 لمن ٌرغب أو عند الطلب  Priority Passثمن بطاقة الـ  (9
 $ للشخص الواحد(27)تكلفة دخول صاالت كبار الزوار 

25$  ما ٌعادله باللٌرة اللبنانٌةأو  

  

 ل.ل 300000000 $20000 بطاقةسقف ال -ب 

 سقف السحوبات عبر الصراف اآللي -ج 

 ٌومً (1
200$  

 )عدد العملٌات غٌر محدد(
 ل.ل 3000000

 )عدد العملٌات غٌر محدد(

 شهري (2
20000$  

 )عدد العملٌات غٌر محدد(
 ل.ل 3000000

 )عدد العملٌات غٌر محدد(

 سقف المشتريات -د 

 ٌومً (1
20000$ 

  )عدد العملٌات غٌر محدد(
 ل.ل 3000000

 )عدد العملٌات غٌر محدد(

 شهري (2
100000$  

 )عدد العملٌات غٌر محدد(
 ل.ل 1500000000

 )عدد العملٌات غٌر محدد(

 من تارٌخ اإلصدار سنوات 4  صالحية البطاقة -ه 

 

  اإللكترونً للمصرف و/أو عبر اللوائح المتوفرة فً الفروع.ٌمكن للعمالء اإلطالع على الرسوم والعموالت المعتمدة عبر الموقع 

 ل وتدفع خالل .ل 500000 أو $30 عن الشهرٌة الدفعة تقل ال أن على السحوبات قٌمة من %10السداد شهرٌة، ٌتم دفع  طرٌقة
 ٌوم من تارٌخ إستحقاق الدفعة. 15
 
 



 

 

+9611708100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Page | 2 
www.afh.com.lb  

CPQA010-2017                                                                                        

 

      Key Facts Statement                                           

 
 

 المستندات والضمانات المطلوبة

 إفادة راتب مصدقة.المفعول  ساري سفر جواز أو هوٌة 

 .ًكشف حساب مصرف 

 .إفادة سكن 

  600أن ال ٌقل الراتب عن$. 

 .ضمانات أخرى تحدد حسب المكانة اإلئتمانٌة لطالب البطاقة 

 
 إرشادات للعميل

 .عدم تدوٌن الرقم السري الخاص بالبطاقة على البطاقة ذاتها 

  خّولك الولوج إلى حسابك اإللكترونً وتفاصٌل التواصل مع تاإلحتفاظ بمستند إستالم البطاقة كونه ٌحتوي على تفاصٌل مهمة

 الشبكة فً حال فقدان أو سرقة البطاقة.

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

 لمشترٌات لمطابقتها مع الكشف الشهري.اإلحتفاظ بإٌصاالت السحوبات وا 

 .إلتزام تصدق ٌطّبق عند كل تأخٌر فً سداد الدفعة الشهرٌة 

 محاوالت متتالٌة ٌجب مراجعة شركة الـ  خمسفً حال تم إدخال الرقم السري خطأ لCSC عبر الهاتف إلعادة تفعٌل البطاقة. 

 رى تختلف عن عملتها بناء  على أسعار سوق الصرف المعتمدة من ٌتم إحتساب جمٌع العملٌات على البطاقة والتً تتم بعملة أخ

 شركة ماستركارد بتارٌخ التحوٌل.

 

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

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

  :إسم العميل

  :رقم المـلف

  التـاريــــــخ:

 ـع:التوقيــ
 
 

 


