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Key Facts Statement
 خصائص وشروط المنتجات المصرفية

  

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; consequential. 
For updated terms and conditions we encourage customers to visit www.creditlibanais.com
This product or service is granted as per the banking suitability criteria as well as the financial & 
personal eligibility of the Borrower(s).

إّن المعلومات الواردة أعاله دقيقة من تاريخ نشرها. ويحتفظ المصرف بحقه االستنسابي بتعديل الشروط وا�حكام
الواردة ضمنا في أي وقت يشاء.

www.creditlibanais.com لذلك يجب على العمالء الكرام زيارة الموقع إلكتروني
يتم بيع المنتج أو الخدمة وفق� لمعايير المالءمة المصرفية و حسب الوضع الشخصي  و المالي للعميل.  

Card Benefits فوائد البطاقة

Card Features ميزات البطاقة
Card Type Pre-loaded

Card Currency USD

Card Usage POS purchases, E-commerce purchases and ATM withdrawals

نوع البطاقة  بطاقة دفع فوري مؤجل

عملة البطاقة  د.ا.

ا�ستعمال عمليات شراء عبر نقاط البيع، عمليات شراء عبر ا¨نترنت، سحب نقدي من الصراف ا¦لي

Insurance Programs (Subject to Terms & Conditions)

Concierge Service

Meet & Greet 

Dedicated and Specialized Private Banker Services

Private Jet Rental offers

Loyalty Program N/A
Welcome Bonus N/A

Airport Lounge Access
- Free unlimited access for cardholder (+ one guest) to 1,300+ lounges through Priority Pass
- Free lounge access for cardholder (+ one guest) at over 600 Oneworld® airport lounges through 
  Privilege Club Gold Status membership with Qatar Airways 

برنامج الوالء غير مطبق 
مكافاة ترحيب غير مطبق 

الدخول إلى صاالت ا�نتظار في المطارات 
Priority Pass دخول مجاني إلى ١٬٣٠٠ صالة إنتظار في مطارات عالمية لحامل البطاقة ولشخص اضافي من خالل -

- دخول مجاني لحامل البطاقة ولشخص اضافي إلى أكثر من ٦٠٠ Oneworld® صالة إنتظار في مطارات عالمية من خالل 
   عضوية Privilege Club Gold Status با¨شتراك  مع  الخطوط الجوية القطرية 

برامج التأمين (وفق� للشروط و ا�حكام)

خدمة المساعد الشخصي 

خدمات مصرفية خاصة ومخصصة

- Travel & Life Insurance up to $ 500,000

- Car Rental Insurance up to $ 50,000

- تأمين على السفر والحياة لغاية ٥٠٠,٠٠٠ $
- تأمين تأجير السيارات لغاية ٥٠,٠٠٠ $  

Fees & Charges

ATM Withdrawal Fee
- On Credit Libanais ATMs: 0.5% 
- On other local & international ATMs: 3.75% + $0.5 with a minimum of $5

SMS Fees $ 1 per month / local mobile number - $ 2 per month / international mobile number    

Request of Statement $ 5 per copy

Forex 4.99%   

Annual Card Fee

PIN Replacement Fee N/A

Cancellation of card after renewal $ 150 

Late Payment Fee 2.5% min $10 max $25

Card Replacement Fee $150 for damaged, lost/stolen cards 

رسم البطاقة السنوي

رسم إستبدال رقم التعريف الشخصي  مجان� 

رسم ا�شتراك في خدمة الرسائل القصيرة ١ $ شهرًيا للخطوط المحلية و٢ $ شهرًيا للخطوط الدولية

إلغاء بطاقة بعد تجديدها ١٥٠ $
 رسم التأخر في الدفع ٢٫٥٪ حد أدنى ١٠ $ حد أقصى ٢٥$

رسم إستبدال البطاقة ١٥٠  $  للبطاقات التالفة, المفقودة/المسروقة 
طلب كشف حساب ٥ $/ النسخة

عمليات الفوركس (تداول العمالت ا¦جنبّية) ٤٫٩٩٪

رسم السحب النقدي على الصراف ا©لي  
- عبر الصرافات ا¦لية التابعة لبنك ا¨عتماد اللبناني: ٠٫٥٪ 

- عبر الصرافات ا¦لية المحلية والدولية: ٣٫٧٥٪ + ٠٫٥$ حد أدنى  ٥$
 

الرسوم والمصاريف
Basic

$ 400$ 450

Supplementary

$ ٤٥٠ $  ٤٠٠  
بطاقة إضافيةبطاقة أساسية

Payment Technology NFC Contactless

3D Secure Authentication Service using OTP (One Time Passcode) 

تقنية الدفع من دون لمس

OTP خدمة التحّقق ا©من الثالثي ا¦بعاد من خالل الرمز ا�حادي االستخدام

Discounts on International Boat Cruises

فوائد السفر 

Meet & Greet خدمة

فوائد نمط الحياة 

فوائد تأجير السيارات و التنقل  

عروض على إيجار طائرة خاصة 

خصومات على رحالت القوارب الدولية

Car Rental & Transportation Benefits 

Travel Benefits

ATM Balance Inquiry Fee
- On Credit Libanais ATMs: Free
- On other local & international ATMs: $ 0.50

Cash Advance Fee
- On Credit Libanais counters: Free
- On other local & international bank counters: 3,75% + $0.5 with a minimum of $5 

رسم ا�ستعالم عن الرصيد
- من الصرافات ا¦لية التابعة لبنك ا¨عتماد اللبناني: مجان� 

- من الصرافات ا¦لية المحلية والدولية ا�خرى: ٠٫٥ $  

 رسم السحب النقدي من المصرف:
- عبر فروع ا¨عتماد اللبناني: مجانا"

- عبر فروع فروع المصارف المحلية والدولية: ٣٫٧٥٪ + ٠٫٥$ حد أدنى ٥$

Statement Date 25th of each month (provided it is a business date) تاريخ كشف الحساب ٢٥ من كل شهر (شرط أن يكون يوم عمل)

E-statement Free

Physical Card Statement Free

كشف حساب إلكتروني مجان�

كشف حساب ورقي للبطاقة غير متوفر

،

  

To check the latest local & international limits, visit www.creditlibanais.com or call 01 60 82 82 لÏطالع على سقف السحب أو ا¨نفاق  داخل وخارج لبنان، الرجاء زيارة www.creditlibanais.com أو ا¨تصال على  ٨٢ ٨٢ ٠ ٦ ٠١ 

Lifestyle Benefits 


