
إسم العميل                                                                  خصائص وشروط الحسابات المصرفية

رقم العميل                                                                   FSB CALL CENTER 1552

158الزبائن التي يحق لها اإلستفادة من أحكام تعميم مصرف لبنان  فئة العمالء 

(1533)حساب جامد  طبيعة الحساب

أ.د عملة الحساب 

خمسون ألف دوالر الحد األقصى بحسب التعميم

 المبلغ الموافق عليه من Special Sub-Accountيحول الى حساب خاص  

 158قبل المصرف إلى حسابات العميل تبعا للتعميم 

*(158مراجعة المستند القانوني للتعميم )

المبلغ المستحق

(Banknotes)أ شهرياً ، تسدد نقداً . د400•  

أ بالليرة اللبنانية شهرياً، تسدد على أساس سعرصرف بالليرة لبنانية . د400• 

:يحدده مصرف لبنان ويدفع منها

 تودع في الحساب الجاري للعميل ويتم سحب األموال نقدا عبر 50%-

الصرافات اآللية لفرنسبنك

 تودع ببطاقة دفع مسبقة تسعتمل للقيام بالعمليات الشرائية في نقاط البيع 50%-

المحلية

تسديد المبلغ

ال ينطبق معدل الفائدة الدائنة 

ال ينطبق رسم الضريبة على الفائدة الدائنة

ال ينطبق (تطبق في حال أصبح رصيد الحساب مدينا)معدل الفائدة المدينة  

مراجعة الشروط واألحكام العامة لبطاقة الدفع المسبقة*  بطاقة دفع مسبقة بالليرة اللبنانية

مراجعة الشروط واألحكام العامة لبطاقة الدفع المسبقة*  بطاقة دفع مسبقة بالدوالر األميركي

ال ينطبق خدمة الرسائل النصية القصيرة

ال ينطبق كشف على الحساب

لإلطالع فقط-  مجانا  FSB Online Bankingخدمة العمليات المصرفية عبر األنترنت 

لإلطالع فقط- مجانا  FSB Mobile applicationخدمة العمليات المصرفية عبر الخلوي 

مجانا عمولة الحساب

مجانا عمولة إقفال الحساب

:شروط عامة

التاريخ توقيع العميل

----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

الخدمات المصرفية

. تطبق الرسوم والمصاريف المعتمدة على المعامالت المصرفية العادية- أ

.أية رسوم أو خدمات لم يرد ذكرها في هذه القائمة تكون متاحة عند الطلب- ب

.ليست مدرجة في هذه القائمة، ويتوجب تسديدها عندما تطبق... ألنفقات األخرى، مثل الطوابع المالية، ورسوم البريد، ورسوم الفاكس، إلخ - ج

.يحتفظ المصرف بحق فرض رسوم إضافية للخدمات في حاالت محددة- د

www.fransabank.com: جميع البنود والشروط المذكورة أعاله قد تخضع للتغيير دون سابق إنذار ، ويتم نشرها مباشرة على الموقع اإللكتروني للمصرف- ه

.إن هذا المستند يشكل جزءا ال يتجزأ من الشروط واألحكام العامة المتعلقة بالعقد العام لفتح وتحريك الحسابات المصرفية- و

الحساب الخاص المتفرع
158وفقا للتعميم األساسي لمرصف لبنان 

الرسوم والمصاريف

:التوقيع أيضا على* 

158المستند القانوني للتعميم  - 

2022الشروط واألحكام العامة المعدلة بتموز  - 

بطاقة الدفع المسبقة بالليرة اللبنانية والدوالر األميركي" خصائص وشروط - "

مميزات الحساب

معدالت الفائدة

2021-6-8 تاريخ 158التعميم األساسي 
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Client name:                                                                  

Client ID:                                                                      

 FSB CALL CENTER 1552

TARGET CLIENTS For clients who are eligible to benefit from BDL circular 158

ACCOUNT NATURE Blocked Sub account (1533)

ACCOUNT CURRENCY �USD

MAXIMUM AMOUNT AS PER BDL CIRCULAR USD 50,000 

APPROVED AMOUNT

The eligible amount approved by the bank will be transfer to a 

Special Sub-Account under clients' ID as per BDL circular 158.

(To refer to the Legal Agreement document for BDL158)*

METHOD OF PAYMENT

* 400$/monthly in USD banknotes

* 400$/monthly converted to LBP* (rate specified by BDL) 

  - 50% to be withdrawn in cash through FSB ATMs 

  - 50% to be used on POS for local purchases

Credit interest rate NA

Tax fees on credit interest NA

Debit interest rate (will be applied in case of accidental overdraft) NA

Prepaid card in LBP To refer to the KFS related to the card*

Prepaid card in USD To refer to the KFS related to the card*

SMS notifications  NA 

Statement of account NA

FSB Online Banking Free - View only

FSB Mobile application Free - View only

Account fees Free

Closing fees Free

GENERAL CONDITIONS:

DATE CLIENT'S SIGNATURE

----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

A. The listed fees and charges are applied to normal banking transactions.

B. Charges for any services not mentioned in this list will be available on request.

C. Other expenses, such as fiscal stamps, postage, fax charges, ect... are not included in this list and it wil be charged where incurred.

D. The bank reserves the right to levy additional charges and fees for services based on specific cases.

E. All terms and conditions mentioned are subject to change without prior notice and will be directly reflected on FSB website: www.fransabank.com

F. This document is an inherent part of the General Terms & Conditions related to the opening loan contract.

 INTEREST RATES

* To sign additionally:

 - Legal Agreement document for BDL158

 - General Terms & Conditions updated July 2022

 - KFS Prepaid cards in LBP & USD 

FRANSABANK 
KEY FACT STATEMENT

BANKING services

BLOCKED SUB ACCOUNT 
(as per BDL Basic circ 158)

FEES & CHARGES

ACCOUNT FEATURES

BDL Basic circ 158 dated 08.06.2021

Prepared by FCPD

Version updated March 2023 (Page 1/2)


