خصائص وشروط المنتجات المصرفية

Key Facts Statement

Mastercard Titanium بطاقة

Mastercard Titanium
ISF & Army Co-Branded Card

قوى األمن الداخلي و الجيش اللبناني
 ميزات البطاقة. I

I. CARD BENEFITS





: مساهمة لقوى األمن الداخلي و الجيش اللبناني كاآلتي
 من الرسوم اإلدارية الشهرية في حال وجود رصيد متبقي% 05
 على االستعمال لدى التجار% 1
 على السحوبات على أجهزة الصراف اآللي% 5.0
خدمة التحقّق اآلمن الثالثي األبعاد من خالل الرمز األحادي االستخدام
خدمات مصرفية إلكترونية مجانية لمدة ثالثة أشهر

Contribution to the Internal Security Forces & Lebanese Army as such:
50 % of the Monthly Management Fee in case of outstanding balance
1 % from usage on POS & online transaction volume
0.5 % from the withdrawal transactions on all ATMs
3D Secure authentication service using OTP One-time passcode
Complementary E-Banking services (SMS, Online and Phone Banking) for
the first 3 months






خصائص البطاقة.II

II. CARD FEATURES
Credit Limit (Uncommitted)

Up to USD 25,000 at the sole discretion of the Bank

(سقف االئتمان (دون إلتزام

Annual Fee

Principal Card: Free
Additional Card: Free

 مجانية: البطاقة األساسية
 مجانية: البطاقة اإلضافية

 كلفة التجديد/ كلفة البطاقة السنوية

Replacement Fee
Minimum Monthly Repayment

Interest on Purchases - Monthly* / Annual
Percentage Rate (APR)*

Interest on Cash – Monthly* / APR*
Interest Free Period on Purchases
Late Payment Fee
Cancellation Fee

Cash Withdrawal Limit

Cash Withdrawal Fee

Monthly Management Fee /Card
Statement Fee
E-statement Fee (Once applicable)
SMS Fee (Mandatory)
Foreign Exchange Fee

 إعادة اإلصدار/ كلفة االستبدال

N/A
Credit: 5% of the balance / من الرصيد
USD 25 or LBP 50,000: Minimum / مع حد أدنى
Charge: Total Balance / كامل الرصيد
Credit: 1.75 % Interest In USD /الفائدة بالدوالر األميركي
Credit: 1.95 % Interest In LBP /الفائدة بالليرة اللبانية
Credit: 21 % APR In USD / النسبة المئوية السنوية بالدوالر األميركي
Credit: 23.4 % APR In LBP / النسبة المئوية السنوية بالليرة اللبنانية
Charge : N/A
2.59 %: Interest / الفائدة
31.08 %: APR / النسبة المئوية السنوية
Up to 45 days from Transaction Date /

 يوما من تاريخ العملية45 لغاية
2.5% from the outstanding balance with a minimum of
USD 10 or LBP 15,000 & a maximum of USD 25 or LBP
37,500

الحد األدنى للتسديد الشهري

 النسبة المئوية/ *)الفائدة على المشتريات (شهريا
*السنوية
 النسبة المئوية/ *)الفائدة على السحب النقدي (شهريا
*السنوية
فترة السماح على المشتريات
غرامات وفوائد التأخير بالتسديد
كلفة إلغاء البطاقة

USD 5 or LBP 7,500
Credit - Every 4 days:
USD 300  For limit < USD 750
USD 500  For limit between USD 750 & 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.
Charge – Every Day : USD 2,000

Credit : 3%: of Transaction amount / من قيمة العملية
USD 5 or LBP 7,500: Minimum / مع حد أدنى
Charge: 4%: of Transaction amount / من قيمة العملية
USD 0.70 or LBP 1,000: Minimum / مع حد أدنى
USD 3 or LBP 5,000
Applied only when outstanding Balance is
available/مطبقة فقط في حال وجود رصيد متبقي

سقف السحب النقدي

كلفة السحب النقدي

 بطاقة/ رسوم ادارية شهرية

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

*APR and fees may vary based on spending
*قد تختلف النسبة المئوية السنوية والكلفة بحسب إختالف وتيرة اإلنفاق
The information stated above is accurate at time of publishing. The Bank reserves its discretionary right to amend, at any time all the above terms
and conditions; consequently, customers should regularly visit the Bank’s website for any updated terms and conditions.
(https://www.creditlibanais.com) This product or service is granted according to the banking suitability criteria as well as the financial and
personal eligibility of the Borrower(s).
 لذلك يجب على العمالء الكرام زيارة.  ويحتفظ المصرف بحقه االستنسابي بتعديل الشروط واألحكام الواردة ضمنا في أي وقت يشاء.ان المعلومات الواردة أعاله دقيقة كما بتاريخ نشرها
. (https://www.creditlibanais.com)الموقع اإللكتروني العائد للمصرف بشكل دوري للتحقق من الشروط واألحكام المحدثة
.يتم بيع المنتج أو الخدمة وفقا" لمعايير المالءمة المصرفية و حسب الوضع الشخصي و المالي للعميل

