خصائص وشروط المنتجات المصرفية

Key Facts Statement

VISA Platinum بطاقة

VISA Platinum Card

 ميزات البطاقة. I

I. CARD BENEFITS





A free access card (Priority Pass) to the 1,000 +airport lounges globally
to the Cardholder (USD 27 should be paid on each visit ).
Generous Loyalty scheme, linked to the account, for POS & Online
usage
Complementary E-Banking services (SMS, Online and Phone Banking)
for the first 3 months
Free Travel and Life Insurances Subject to Terms & Conditions , in case
airline ticket paid through card

 مطار1000 بطاقة دخول مجانية إلى صاالت االنتظار في أكثر من
) دوالر أميركي على كل زيارة27( عالميا لحامل البطاقة

•

أسخى برنامج نقاط الوفاء على المشتريات
خدمات مصرفية إلكترونية مجانية لمدة ثالثة أشهر
تأمين مجاني على السفر والحياة وفقا" للشروط و األحكام في حال
دفعت التذكرة عبر البطاقة

•
•
•

 خصائص البطاقة.II

II. CARD FEATURES
Credit : 1 point/ for each USD 10 Spent on POS &
Online
 دوالر أميركي انفاق10 نقطة على كل

Loyalty Scheme

Charge : 1 point for each USD 20 Spent on POS &
Online

برنامج نقاط الوفاء

 دوالر أميركي انفاق20 نقطة على كل

25 points upon first usage on any POS machines
Credit Limit (Uncommitted)
Annual Fee
Replacement Fee (Once applicable)
Minimum Monthly Repayment
Interest on Purchases - Monthly* / Annual
Percentage Rate (APR)*
Interest on Cash – Monthly* / APR*
Interest Free Period on Purchases
Late Payment Fee
Over limit Fee
Cancellation Fee

Cash Withdrawal Limit

Up to USD 50,000 at the sole discretion of the Bank

(سقف االئتمان (دون إلتزام

USD 175: Additional
USD 200*: Principal Card /
البطاقة األساسية
Card / البطاقة اإلضافية
USD 100 : If Card Expiry <6 months / استحقاق البطاقة
USD 200 : If Card Expiry > 6 months /استحقاق البطاقة
Credit: 5% of the balance / من الرصيد
USD 25 or LBP 50,000: Minimum / مع حد أدنى
Charge: Total Balance / كامل الرصيد
Credit: 1.7%: Interest / الفائدة
20.4%: APR / النسبة المئوية السنوية
Charge: N/A
2%: Interest / الفائدة
24%: APR / النسبة المئوية السنوية
Up to 41 days from Transaction Date /

 كلفة التجديد/ كلفة البطاقة السنوية

 يوما من تاريخ العملية41 لغاية
USD 10 or LBP 15,000 + 2.2% of amount due /

من المبلغ المستحق
USD 10
USD 5 or LBP 7,500
Every 4 days :
USD 500 For limit between USD 2,000 & USD 2,999
USD 1,000 For limit between USD 3,000 & USD 6,999
USD 1,500 For limit between USD 7,000 & up to the
card limit

Cash Withdrawal Fee

3%: of Transaction amount / من قيمة العملية
USD 5 or LBP 7,500: Minimum / مع حد أدنى

Travel Insurance Fee

Free / مجاني

Lounge Access Fee
Statement Fee
E-statement Fee (Once applicable)
SMS Fee (Mandatory)
Correspondent Foreign Exchange Transaction
Fee
*APR and fees may vary based on spending.

Free access card (Priority Pass) - USD 27 Per Visit

) إعادة اإلصدار (في حال طبقت/ كلفة االستبدال
الحد األدنى للتسديد الشهري
* النسبة المئوية السنوية/ *)الفائدة على المشتريات (شهريا
 النسبة المئوية/ *)الفائدة على السحب النقدي (شهريا
*السنوية
فترة السماح على المشتريات
غرامات وفوائد التأخير بالتسديد
كلفة تخطي سقف االئتمان
كلفة إلغاء البطاقة
سقف السحب التقدي

كلفة السحب النقدي
كلفة التأمين على السفر
كلفة الدخول إلى صاالت االنتظار في المطارات

Free / مجاني

كلفة كشف الحساب

Free / مجاني

)كلفة كشف حساب بنسخة الكترونية (في حال طبقت

USD 1 per month per Account / دوالر شهريا على الحساب
(Free first 3 months / (مجانية لألشهر الثالثة األولى
3.5 % of transaction amount / من قيمة العملية

)كلفة إشتراك في خدمة الرسائل القصيرة )إلزامي
كلفة إجراء عمليات بغير عملة البطاقة خارج لبنان
*قد تختلف النسبة المئوية السنوية و الكلفة بحسب اختالف و تيرة االنفاق

This information is accurate at time of publishing. The Bank reserves the right at its sole discretion, to amend all the above terms and conditions at any time, without
any advice to the Borrower(s).The product or service is granted according to the banking suitability criteria as well as the financial and personal eligibility of the
Borrower(s).
. يحتفظ االعتماد اللبناني بالحق في تعديل المعلومات الواردة أعاله من دون إنذار مسبق.تم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند قبل نشرها
.يتم بيع المنتج أو الخدمة وفقا" لمعايير المالءمة المصرفية و حسب الوضع الشخصي و المالي للعميل

.ا
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