KEY FACT STATEMENT
خصائص وشروط المنتجات المصرفية
DEBIT CARDS

بطاقات السحب املرصفية

The following form is in accordance with BDL Basic circular No. 134 dated
12/02/2015, and BCCL circular No. 281 dated 05/03/2015.

281  والتعميم رقم،12/2/2015  الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ134 إن هذا النموذج هو وفقا للتعميم األساسي رقم
5/3/2015 الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف بتاريخ

Card Type
Eligibility Criteria
Card link
Usage
Card Annual Fee (for primary and
each supplementary card if any)
Card Replacement Fee
SMS Notification Service Fee
Daily Usage

ATM Withdrawal Fee

ATM Balance Inquiry Fee

Funds Transfer on FSB ATM

□ VISA ACCESS 24
□ MC ACCESS 24
□ DEBIT PLATINUM MC
To have an account at Fransabank
Card could be linked to one or more accounts
(different currencies)
ATM withdrawal and POS purchases
Online usage for VISA only
□ USD 10 VISA ACCESS 24
□ USD 10 MC ACCESS 24
□ USD 30 MC DEBIT PLATINUM
□ USD 10 VISA ACCESS 24
□ USD 10 MC ACCESS 24
□ USD 30 MC DEBIT PLATINUM
LBP 3,000 or USD 2 per month

VISA ACCESS 24 □
MC ACCESS 24 □
DEBIT PLATINUM MC □
أن يكون للعميل حساب في فرنسبنك
يمكن ربط البطاقة على أكثر من حساب للعميل
)(عمالت مختلفة
سحب نقدي من الصراف اآللي وعمليات شراء
 فقطVISA شراء عبر االنترنت لبطاقة
USD 10 VISA ACCESS 24 □
USD 10 MC ACCESS 24 □
USD 30 MC DEBIT PLATINUM □
USD 10 VISA ACCESS 24 □
USD 10 MC ACCESS 24 □
USD 30 MC DEBIT PLATINUM □
 شهريا2 .أ. أو د3٬000 .ل.ل

ATM transactions: up to LBP 2,100,000 or c/v
POS transactions: up to LBP 15,000,000 or c/v

 أو ما يعادله2٬100٬000 .ل. الحد األقصى ل:عمليات السحب النقدي
 أو ما يعادله15٬000٬000 .ل. الحد األقصى ل:عمليات الشراء

FSB and BLC ATMs:
LBP 500 or USD 0.35 per transaction
(1st 3 transactions per month for free under
standard conditions)
Local ATMs:
LBP 1,250 or USD 0.85 per transaction
International ATMs:
LBP 7,500 or USD 5 per transaction
FSB and BLC ATMs:
LBP 300 or USD 0.20 per transaction
(1st 3 transactions per month for free under
standard conditions)
Local ATMs:
LBP 300 or USD 0.20 per transaction

:BLC التابعة لفرنسبنك و
 لكل عملية سحب0.35 .أ. أو د500 .ل.ل
(كلفة إجراء أول ثالث عمليات سحب من الصرافات اآللية هي مجانية
)خالل الشهر ضمن الشروط العادية
:التابعة لمصارف محلية
 لكل عملية سحب0.85 .أ. أو د1٬250 .ل.ل
:خارج لبنان
 لكل عملية سحب5 .أ. أو د7٬500 .ل.ل
:BLC التابعة لفرنسبنك و
 لكل عملية سحب0.20 .أ. أو د300 .ل.ل
(كلفة إجراء أول ثالث عمليات سحب من الصرافات اآللية هي مجانية
)خالل الشهر ضمن الشروط العادية
:التابعة لمصارف محلية
 لكل عملية سحب0.20 .أ. أو د300 .ل.ل

نوع البطاقة
معايير األهلية
ربط على الحساب
اإلستعمال
رسم البطاقة السنوي
)(للبطاقة األساسية و أي بطاقة إضافية
رسم إعادة إصدار بطاقة جديدة
رسم رسالة التنبيه على الهاتف الجوال
اإلستعمال اليومي

رسم السحب النقدي عبر الصراف اآللي

رسم اإلستعالم عن رصيد البطاقة عبر الصراف اآللي

تحويل عبر الصراف اآللي التابع لفرنسبنك

Free

مجانا

Mini Statement Request on FSB
ATM

LBP 500 or USD 0.35 per transaction

 لكل عملية0.35 .أ. أو د500 .ل.ل

PIN Code Change on FSB ATM

LBP 300 or USD 0.20 per transaction

 لكل عملية0.20 .أ. أو د300 .ل.ل

Free

مجانا

طلب دفتر شكات عبر الصراف اآللي التابع لفرنسبنك

مجانا

)Ibank( رسم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

Checkbook Request on FSB
Online Banking Service (Ibank)
Benefits

Free
For Debit Platinum: Special discounts, lounge
access and purchase protection.
For more details, please download the application:
"Mastercard for You".

General Conditions:
A. The above listed fees and charges are applied while signing the application form.
B. The bank reserves the right to levy additional charges and fees for services at its
sole discretion.
C. All terms and conditions mentioned are subject to change without notice and will
be directly reflected on FSB website: www.fransabank.com
I, the undersigned, do hereby acknowledge I have read and understood all the above
listed conditions, charges, fees and benefits of my debit card, and I acknowledge
received a copy of it after I was amply and clearly informed about its content , and I
have signed it with my full consent without any reserve.
* Original KFS should be kept in applicant's original file at branch duly signed by
applicant and a copy should be delivered to him.
APPLICANT'S SIGNATURE (MANDATORY)
(Borrower should write Read &
Approved)

………………………………………………………
…

BRANCH SIGNATURE
…………………………………………………………

اإلستعالم عن الرصيد عبر الصراف اآللي التابع لفرنسبنك
تغيير الرقم السري

 دخول صاالت٬ حسومات خاصة:Debit Platinum لبطاقة
.المطارات وحماية المشتريات
:للمزيد من التفاصيل الرجاء تحميل تطبيق
. "Mastercard for You"

المزايا

:شروط عامة
.تطبق الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله بتاريخ التوقيع على إستمارة الطلب-أ
. يحتفظ البنك بحق فرض رسوم إضافية للخدمات-ب
 ويتم نشرها مباشرة على الموقع اإللكتروني٬ جميع البنود والشروط المذكورة أعاله قد تخضع للتغيير دون سابق إنذار-ج
www.fransabank.com :للمصرف

 وقد إستلمت، أفيد وأقر بموجبه أنني أطلعت على خصائص ومميزات بطاقة السحب المصرفية التي تقدمت بها،أنا الموقع أدناه
نسخة عنها بعد أن أفهمت من قبلكم بشكل مسهب بمضمونها وبكافة بنودها تفصليا بشكل واضح وواف ووقعت عليها إشعارا
.مني بالموافقة عليها ودون أي تحفظ
 ونسخة يتم إعطائها للعميل موقعا عليها بعد، النسخة األصلية يجب أن توضع في الملف في الفرع موقعة من قبل العميل
االطالع والموافقة
إمضاء الفرع

) توقيع العميل ( إلزامي
)( على العميل أن يوقع بعد اإلطالع والموافقة

…………………………………………………………

…………………………………………………………

