
:العميل إسم

:العميل رقم

ماستركارد □ البطاقة نوع

كاملة مزايا □              مزايا دون من □ البطاقة مزايا

البطاقة فئة دوار إئتمان خط

يعادله ما أو 2,000. أ.د األدنى الحد اإلئتمان سقف

فرنسبنك في حساب للعميل يكون أن• 

عشرعاما الثامنة العميل سن يتعدى أن• 
األهلية معايير

        . ل.ل □.                           أ.د العملة □ 

مزايا بدون للبطاقة 99. أ.د □

كاملة مزايا ذات للبطاقة 175. أ.د □

السنوي البطاقة رسم

(إضافية بطاقة وأي األساسية للبطاقة)
مزايا دون من للبطاقة 30. أ.د □

كاملة مزايا ذات للبطاقة 30. أ.د □
جديدة بطاقة إصدار إعادة رسم

شهريا 2,250. ل.ل أو 1.5. أ.د
تشغيلية رسوم

(التحصيل تاريخ في مدينا الرصيد كان حال في)

شهر كل من والعشرون الخامس اليوم

(الرسمية العطل أيام في يعدل أن يمكن)
التحصيل تاريخ

. أ.د األدنى الحد) المستحق الرصيد من 100%  القصوى النسبة ٬5%  األدنى النسبة

(يعادله ما أو 25
الشهري التسديد

 شهريا 1.59: %المتبقي الشهري الرصيد• 

(اإلستحقاق تاريخ في كامال المتبقي الرصيد يسدد لم إذا)
 شهريا 2: %اآللية الصرافات عبر نقدي سحب• 

(السحب رسوم إلى إضافتا السحب تاريخ من تطبق أن على)

المطبقة الفوائد

19.08% (1.59%*12)
 السنوية المئوية النسبة

 وتيرة بإختالف السنوية المئوية النسبة تختلف قد)

(اإلنفاق
 حيث) التالي الشهر من األول وحتى شهر كل من التحصيل تاريخ من يوما 35 لغاية

(فائدة أي دون من المستحق المبلغ من الألدنى الحد تسديد يمكن
السماح فترة

األجنبية العمالت صرف سعر كلفة من 4% البطاقة عملة بغير عمليات إجراء كلفة

 1,500. ل.ل أو 1. أ.د :BLC و لفرنسبنك التابعة
3,000. ل.ل أو 2. أ.د: محلية لمصارف التابعة
7٬500. ل.ل أو 5. أ.د: لبنان خارج

اآللية الصرافات عبر النقدي السحب رسم

 :BLC و لفرنسبنك التابعة
 سحب عملية لكل  300. ل.ل أو 0.20. أ.د

: محلية لمصارف التابعة
سحب عملية لكل 375. ل.ل أو 0.25. أ.د

 الصرافات عبر البطاقة رصيد عن اإلستعالم رسم

اآللية

عملية لكل 300. ل.ل أو 0.20. أ.د
 التابعة اآللية الصرافات عبر السري الرقم تغيير

لفرنسبنك

العامة والألحكام الشروط بحسب البطاقة حساب في النقدي اإليداع عمولة

الطلب تقديم نموذج ●

السفر جواز أو الهوية عن نسخة ●

مصدقة راتب إفادة: للموظفين ●

األخيرة أشهر للستة مصرفي حساب كشف: الحرة المهن ألصحاب ●

المطلوبة المستندات

المصرفية المنتجات وشروط خصائص

TITANIUM اإلئتمانية البطاقة

 لجنة عن الصادر 281 رقم والتعميم ،12/02/2015 بتاريخ لبنان مصرف عن الصادر 134 رقم األساسي للتعميم وفقا هو النموذج هذا إن

.05/03/2015 بتاريخ المصارف على الرقابة
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المصرفية المنتجات وشروط خصائص

TITANIUM اإلئتمانية البطاقة

 لجنة عن الصادر 281 رقم والتعميم ،12/02/2015 بتاريخ لبنان مصرف عن الصادر 134 رقم األساسي للتعميم وفقا هو النموذج هذا إن

.05/03/2015 بتاريخ المصارف على الرقابة

حالة كل بحسب مختلفة ومستندات ضمانات طلب يمكن المطلوبة الضمانات

مجانا (SMS) الجوال الهاتف على التنبيه رسالة رسم

مجانا اإلنترنت عبر المصرفية الخدمات رسم

(اإللكتروني البريد عبر أو/و بالبريد ويرسل شهريا يطبع) مجانا حساب كشف

:مزايا دون من بطاقة □
 تسترد) شراء عمليات عبر صرفت التي اإلجمالية المبالغ على نقدي مردود 1% ● 

(البطاقة رصيد إلى وتضاف الطلب عند
 50. أ.د من أقل قيمتها التي الدفع عمليات كل  بإجراء تسمح” Tap & Go“  تقنية ●
سري رقم أو إمضاء دون من

 العربية المملكة ٬المتحدة العربية األمارات في صاالت 10 من ألثر مكمل دخول- 

: موقع عبر متوفرة بالصاالت قائمة. ومصر ٬الكويت ٬األردن ٬السعودية
www.mastercard.com/titanium

:Careem مع سائق مع للجوالت خصومات- 
(MC1RIDE التخفيض رمز إستخدام) الجدد للعمالء مجانا جولة أول- 1
(MASTERCARD التخفيض رمز إستخدام) شهريا جوالت لثالث تخفيض 20%- 2
 العروضات مئات من اإلستفادة Mastercard Buy 1 Get 1 تطبيق تنزيل عند- 

الترفيه وأماكن المطاعم في المكملة

: تطبيق تحميل الرجاء التفاصيل من للمزيد
"Mastercard for You "موقعنا زيارة و www.fransabank.com
:كاملة مزايا ذات للبطاقة إضافية مزايا □
 (32. أ.د للصالة زيارة كل كلفة) Priority Pass بطاقة ●
والمشتريات السفر على تأمين ●

MEA األوسط الشرق طيران من خاصة خصومات ●

والمزايا المكافآت

الفرع إمضاء

(إلزامي ) العميل توقيع

(والموافقة اإلطالع بعد يوقع أن العميل على)

……………………………………………………………… ……………………………………………………

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

www.fransabank.com

 عنها نسخة إستلمت وقد بها، تقدمت التي والمالية المصرفية البطاقة ومزايا خصائص  على أطلعت أنني بموجبه وأقر أفيد أدناه، الموقع أنا

 ودون عليها بالموافقة مني إشعارا عليها ووقعت وواف واضح بشكل تفصليا بنودها وبكافة بمضمونها مسهب بشكل قبلكم من أفهمت أن بعد

.المالي ووضعي إحتياجاتي مع تتناسب البطاقة هذه بأن أقر عليه وبناء تحفظ، أي

.والموافقة االطالع بعد عليها موقعا للعميل إعطائها يتم ونسخة ، العميل قبل من موقعة الفرع في الملف في توضع أن يجب  األصلية النسخة 

:المستحقة الدفعات تسديد
.الجاري حسابك من تلقائيا تغطيته يتم الذي" Unpaid account" حساب على الشهرية دفعتك تقيد* 
.مدينة فوائد عليه وتترتب جاري حساب هو" Unpaid account" حساب* 
.المستحق المبلغ بكامل والمطالبة البطاقة إلغاء البطاقة٬ إئتمان سقف بتخفيض بحقه المصرف يحتفظ المستحقة٬ الشهرية الدفعة تسدد لم إن* 
 بيعها وإمكانية بإسمك ممتلكات أية على يده وضع أو راتبك على الحجز: التالية باإلجراءات يقوم أن للمصرف يمكن تقدم٬ لما باإلضافة* 

.والمصاريف والعموالت الفوائد مع الحساب لرصيد الكامل التسديد لحين العلني بالمزاد
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Client ID:

Card Type MASTERCARD 

Card Options □ No Options                   □ Full Options

Card category Revolving

Credit limit Minimum USD 2,000 or c/v

Eligibility Criteria
• To have an account at Fransabank
• Be at least 18 years old

Currency □ USD                                   □ LBP

Card Annual Fee (for primary and each 
supplementary card if any)

□ USD 99 for the card with no options
□ USD 175 for the card with full options

Card Replacement Fee
□ USD 30 for the card with no options

□ USD 30 for the card with full options

Management Fee (in case of debit 
outstanding balance on billing date)

USD 1.5 or LBP 2,250 per month

Billing Date 25th of each month (may change in case of holidays)

Monthly Repayment
minimum 5%, maximum 100% of outstanding balance 
(minimum USD 25 or c/v)

Interest Charges

• On outstanding balance: 1.59% monthy (if the total outstanding 
balance amount is not paid in full on billing date)
• On ATM cash withdrawals: 2% monthly (to be applied from the 
ATM transaction date in addition to the ATM fees)

APR (may vary according to spending 
behavior)

19.08% (1.59%*12)

Grace Period
Up to 35 days starting from the billing date of each month and until 
the 1st of the next (whereby clients can pay back the minimum due 
interest-free)

Foreign Exchange Payment Fee 4% forex Markup

ATM Withdrawal Fee
FSB and BLC ATMs: USD 1 or LBP 1,500

Non FSB ATMs: USD 2 or LBP 3,000
ATMs abroad: USD 5 or LBP 7,500

ATM Balance Inquiry Fee

FSB and BLC ATMs:

USD 0.20 or LBP 300 per transaction
Local ATMs:

USD 0.25 or LBP 375 per transaction

PIN Code Change on FSB ATMs USD 0.20 or LBP 300 per transaction

Commission on cash deposit in card 
account

As per general terms and conditions

Required Documents

● Application form

● Copy of ID or valid passport
● For employees: Authenticated salary certificate

● For self-employed: Bank statement of account for the last 6 months

Required Guarantees
Different guarantees and documents may be required according to 

case

KEY FACT STATEMENT

Titanium card

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.

Client name:
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KEY FACT STATEMENT

Titanium card

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.

SMS Notification Service Free

Online Banking Service Free

Statement of account Free (printed monthly and sent by courier and /or email)

Rewards & benefits

For cards with "No options":

● 1% cashback of the total amount spent on purchase transactions (to be 

redeemed to the card upon request)

- “Tap & Go” (contactless) technology, allowing you to execute all your 

payments under USD 50 by only taping on the POS machine without 

inserting your pin code or signature

- Complementary access to over 10 lounges in UAE, KSA, Jordan, Kuwait 

and Egypt. 

List of lounges available at www.mastercard.com/titanium

- Discounted chauffeur rides with Careem:

1- First ride for free if you are a new Careem customer by entering promo 

code MC1RIDE

2- 20% off three rides every month by entering promo code MASTERCARD 

- When downloading the Mastercard Buy 1 Get 1 mobile app you can 

benefit from hundreds of complimentary dining’s, cafes, entertainment and 

attractions offers.

For more details, please download the application: "Mastercard for You" or 

visit our website www.fransabank.com.

□ Extra options for cards with full options:

● Priority Pass card (lounge entrance fee: USD 32 per visit)

● Travel insurance and purchase protection

● Special discounts with MEA Airlines

APPLICANT'S SIGNATURE (MANDATORY)

(Borrower should write Read and Approved) BRANCH'S SIGNATURE

…………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Original KFS should be kept in applicant's original file at branch duly signed by applicant & a copy should be delivered to him.

Settlement of dues:

* Your monthly payment will be debited to an "Unpaid account" that will automatically be covered from your 
current account.
* The "Unpaid account" is a current, interest charging account.
* If payment remains unpaid, the bank has on its full discretion the choice of decreasing your card limit, cancelling 
your card and claiming the full amount due.

* In addition, you will risk having a hold on your salary and/or seizing other assets with the possibility of selling 
them in General Auction until the account is fully settled with its commissions and charges.

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 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, and I have admitted that this card suits my 

financial situation and needs.      
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