
٧.٠٠% الدولية العمليات رسم

الرسوم والعموالت خصائص المنتج
USJ ال جامعة  أسرة البطاقة هذه من المستفيدون العمالء

ً. أ.د ١ البطاقة استعمال حال في شهريا النصية الرسائل عبر التبليغ خدمة رسم

تيتانيوم ماستركارد ائتمان بطاقة البطاقة نوع

أميركي دوالر العملة

ً  مجانا

Supplementary Card  اضافية بطاقة كل عن. أ.د ٥٠

.وقت اي في للتغيير قابلة وهي المصرف في المعتمدة التسليف سياسة مع تتطابق ان يجب للسحب األقصى والحد البطاقة سقف*

٪٢٧٫٣١ (Typical APR) النموذجية النسبة تبلغ وحيث االنفاق وتيرة حسب تختلف قد (APR) السنوية المئوية النسبة*** 

 عن يقلّ ال أدنى حد مع االساسية، البطاقة سقف من ٪١٠٠ حتى Supplementary Card االضافية للبطاقة االئتمان سقف وصول امكانية**

 . Supplementary Card االضافية البطاقة استعمال عن المترّتبة المالية االلتزامات جميع االساسية البطاقة صاحب يتحّمل. . أ.د ١،٠٠٠

.األساسية البطاقة صاحب رصيد الى Beirut Rewards نقاط جميع ُتضاف ذلك، الى باإلضافة

الدفعات وتيرة

٥.٠٠% القطع عمليات رسم

* البطاقة سقف من ٪٥٠ لغاية نقدية سحوبات: اآللي الصراف عبر ينطبق الللسحب األقصى الحد

* البطاقة سقف من ٪١٠٠ لغاية مشتريات: البيع نقاط عبر

أخرى رسوم

الخدمات أبرز

تتضمن االلكترونية الخدمات :أخرى مميزة خصائص •

االنترنت عبر المصرفية الخدمة في مجاني اشتراك

Bank of Beirut Mobile App   تطبيق في مجاني اشتراك و تحميل

ً. أ.د ٢ البطاقة استعمال حال في شهريا ادارية رسوم

www.bankofbeirut.com اإللكتروني موقعنا زيارة يرجى الممّيزة، والخصائص األساسية الخدمات على التعديالت على لإلطالع

ً تعكس النموذج هذا في الواردة المعلومات  خاصة ميزات أي تتضمن وال عامة شروطا

٢/ ١ صفحة

 **Supplementary Card إضافية بطاقة طلب إمكانية• 

ً. أ.د ١٥ مقابل السفر على تأمين•   األحكام تطبق الطلب، عند) البطاقة عبر التذاكر شراء عند سنويا

(والشروط

ً الرصيد كان حال في المستحقة الدفعة من به المسموح االدنى للحد شهري تسديد مدينا

 لمعلومات. (فقط البطاقة حامل) األوسط الشرق منطقة في مطار صاالت ١٠ من أكثر الى مجاني دخول• 

"Buy 1 Get 1" و " MasterCard for U ":التطبيقات تنزيل يرجى العروض، حول اضافية

البطاقة استخدام عند  SMS ال عبر التبليغ خدمة• 

(الطلب عند) Priority Pass خدمة في .أ.د ٤٥ بقيمة سنوي اشتراك• 

.المطار لصاالت زيارة كل عن شخص لكل.  أ.د ٣٢:  مالحظة

*  الشهري الراتب أضعاف أربعة يساوي  ائتمان سقف

.التجاوز لعمولة خاضعة ، ٪٥ لغاية اإلئتمان سقف تجاوز يمكن: مالحظة

االئتمان سقف

للجامعة تبرع •

البيع نقاط في البطاقة استخدام لدى Beirut Rewards الوالء برنامج• 

االشتراك رسوم

ً:  بيروت بنك لدى اآللي الصراف عبر مجانا اآللي الصراف عبر الرصيد عن االستعالم

ينطبق ال :والعالمية المحلية المصارف في اآللي الصراف عبر

سماح فترة دون من (شهرية فائدة ٪٢٫٥ زائد). أ.د ٥  عن يقل ال ٪،٢

الدورة نهاية في وتدفع يومي اساس على الفائدة تحتسب:مالحظة

 اآللي الصراف أجهزة عبر النقدي السحب رسم

بيروت لبنك التابعة

سماح فترة دون من (شهرية فائدة ٪٢٫٥ زائد). أ.د ٥  عن يقل ال ٪،٢

الدورة نهاية في وتدفع يومي اساس على الفائدة تحتسب:مالحظة

 اآللي الصراف أجهزة عبر النقدي السحب رسم

االخرى للمصارف التابعة

.أ.د ٢٠ : المتضررة للبطاقات جديدة بطاقة إصدار إعادة رسم

.أ.د ٢٠: المفقودة/المسروقة للبطاقات

.أ.د ٢٠ : جديد شخصي تعريف رقم إصدار  إعادة رسم

ً ٤٥ لغاية الفائدة من اعفاء فترة  (٪١٠٠) الكلي و المتواصل التسديد حال في يوما

 من والعشرين الواحد اليوم في تبدأ الدورة ان الى االشارة وتجدر شهرياً، للبطاقة

.التالي الشهر من الخامس اليوم لغاية التسديد وامكانية شهر كل

(السماح وفترة الفوائد من االعفاء) التسديد فترة

 نهاية عند تدفع. أ.د ٥٠ االدنى الحد يكون ان على الشهري، الرصيد من ٪٥ 

 ٢٤  تتخطى ال مهلة خالل متوفرة تصبح .  (الشهر ٥ لغاية ٢١ من)  الدورة

(واحد عمل يوم) ىساعة

الشهري للقسط االدنى الحد

 ١٫٨٥ ٪  ً (للبطاقة الكلي التسديد عدم حال في الرصيد على تطبق) شهريا البيع نقاط على المطّبقة الفوائد

.أ.د ٢٠ االئتمان سقف زيادة رسم

.أ.د ٢٠ التجاوز عمولة

٢٫٥ ٪  ً  باالضافة اآللي الصراف من السحب تاريخ من ابتداًء  تطبق) شهريا

(السحب رسم الى

 عبر النقدي السحب على المطّبقة الفوائد

اآللي الصراف

٢٢٫٢٪ (١٫٨٥٪ x ١٢)*** السنوية الفائدة معدل

.أ.د ٢٠ الدفع عن التأخر رسم

نموذج خصائص وشروط البطاقات المصرفية في بنك بيروت

USJ Affinity MasterCard Titanium بطاقة ائتمان



:الحرة المهن ألصحاب

 (األقل على) األخيرة الستة لألشهر مصرفي حساب كشف•  

االخيرتين للسنتين المالية والبيانات القانونية الشركة أوراق•  

(...،الخ أرضي هاتف االيجار،فاتورة عقد عن نسخة مثالً) الشركة مقر عن اثبات•  

البطاقة طالب قبل من موقع Net Worth Statement األصول قيمة صافي بيان•  

:للموظفين

 اقتطاع بعد الصافي الراتب الى باالضافة المهنة، ونوع التوظيف تاريخ تذكر مصدقة راتب افادة 

. الضريبة

اللبنانية الهوية بطاقة عن نسخة •

كهرباء  فاتورة+  سكن افادة  أو أرضي هاتف فاتورة:  اقامة اثبات• 

(بعد توقيعها عدم حال في) العميل قبل من موقعة والواجبات الحقوق الئحة• 

العميل قبل من موقع والشروط الخصائص نموذج• 

المستندات والضمانات المطلوبة

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................الحساب رقم

ً إضافية مستندات طلب يتم قد *  حالة لكل وفقا

تصريح مالءمة

وخبراته وقدراته ومعرفته المالية العميل أهداف مع يتالءم كما به، المرتبطة المخاطر االعتبار بعين األخذ بعد وضعه مع ويتالءم للعميل مناسب المنتج هذا بأن أصّرح

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................الزبائن خدمة موظف اسم

: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................التاريخ

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: التوقيع

ً يراه تعديل أي إجراء للمصرف يحق أنه العلم مع المعلومات كافة وفهمت اطلعت وانني أعاله والشروط الخصائص نموذج من  النسخة المصرف من استلمت أنني أفيد ً المنتج بهذا يتعلق ما في ضروريا  مع وبالتزامن المطّبقة المصرف ومبادئ ألحكام وفقا

.لبنان مصرف وأحكام تعاميم

: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الثالثي العميل اسم

: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................التاريخ

: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................التوقيع

٢٠٢٠ األول تشرين/ الطبع بتاريخ صحيحة أعاله الواردة المعلومات* 

٢/٢ صفحة

نموذج خصائص وشروط البطاقات المصرفية في بنك بيروت

USJ Affinity MasterCard Titanium  بطاقة ائتمان


