
 

Key Facts Statement / نموذج خصائص وشروط الخدمات والمنتجات 
 

Product Name /  البطاقةاسم  MasterCard Platinum USD Credit Card  

Card Annual Fee  
 رسم البطاقة السنوي

Main Card / 120 :بطاقة أساسية USD 

Supplementary Card / 100 :بطاقة إضافية USD 

Available Currency  العملة

  المتوفرة
USD 

      Minimum Credit Limit    
لسقف البطاقة الحد األدنى  

USD 7,000 

Minimum Monthly Payment  
ةالشهري للدفعةالحد األدنى   

5% of the balance or USD 50 whichever is greater 

أيهما أكبر .أ.د/٥٠/ أو  من الرصيد الشهري  ٥% 

Grace Period  
 فترة السماح

Up to 45 days starting from transaction date  
يوًمأ ابتداًء من تاريخ العملية  ٤٥لغاية   

Cash Withdrawal Fee  
 عمولة السحب النقدي 

On Saradar Bank ATMs/ 2 : من الصراف اآللي التابع لسرادار بنك% with a minimum of/ حد أدنى  USD 1 and a 

maximum of حد أقصى /   USD 2.5  

Applied Interest  
 الفوائد المطبقة 

a- Interest on outstanding balance / 2 : الفائدة على الرصيد المتبقي%  (to be applied on the 

outstanding balance in case cardholder did not settle the full amount )تطبق على رصيد  

  (المتبقي في حال تخلف حامل البطاقة عن تسديد كامل المبلغ الشهري 

b- Interest on ATM Cash Withdrawal: 2.5% (to be applied from the transaction date)  تطبق (

 إبتداًء من تاريخ العملية( 

APR 
 النسبة المئوية السنوية 

24%   

N.B: Annual Percentage Rate may vary according to spending behavior 
 انتباه:  النسبة المئوية السنوية  قد تختلف بحسب وتيرة االنفاق

Interest Application Details  
 تفاصيل تطبيق الفائدة

Interest on Purchases is calculated on a monthly basis and it is based on a denominator 

equal to 365 days. Interest on cash is calculated from the transaction date 

ً يوم 365على أساس مقام  الرصيد الشهري المتقبي شهريا" تحتسب الفائدة على السحب تحتسب من تاريخ . أما الفائدة على السحوبات النقدية فا  

Card Replacement Fee  
 رسم إعادة إصدار بطاقة جديدة

Stolen/Lost card/Other / لفقدان/رسقة البطاقة/ غري ذكل    :  USD 15  

Damaged card -  ةللبطاقة المتضرر  : USD 10 

PIN Replacement fee          
 رسم إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد

USD 5  

Other Fees  
 رسوم أخرى 

 

a- Late Payment Fee/رسم التأخر عن الدفع :  USD 15  

b- Overlimit fee/رسم تخّطي الحدّ االئتمان :  USD 10 where over limit due is ≥  USD 100 

c- Forex Fee in non EEA countries / عملية قطع- في حال استعمال البطاقة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة 

   %4 ::خارج دول المنطقة االقتصادية االوروبية

d- Forex Fee in EEA countries/ عملية قطع- في حال استعمال البطاقة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة ضمن دول
 %5.25 :المنطقة االقتصادية االوروبية 

e- DCC Fee/رسم تحويل العملة - استعمال البطاقة بعملة مختلفة لعملة البلد : minimum of 3.5% 

f- ATM Balance Inquiry/االستعالم عن الرصيد على الصراف اآللي : 

- On Saradar Bank ATMs/ بنك سرادارمن الصراف اآللي التابع ل  : USD 0.5  

g- Monthly SMS Fee/الرسم الشهري للرسالة على الهاتف النقال :   

- Local mobile line/الخط المحمول المحلي : USD 1  

- International mobile line/الخط المحمول الدولي: USD 2  

Reward Program                
 برنامج المكافآت

Points’ accumulation upon using the Card on POS (Point of Sales) in Lebanon or abroad 

and on the internet. 

Accumulation mechanism: each USD 1 or counter value spent on the card = 1 point.  

Accumulated points can be redeemed online on “Live Rewards” website 

www.saradarrewards.com 

 
النترنت :والخارج و على ا أ الية جمع النقاط من خالل استعمال البطاقة على نقاط البيع في لبنان   

دوالر او ما يعدله = نقطة واحدة  1الية جمع النقاط:كل   

  www.saradarrewards.com على موقع برنامج المكافات يمكن استبدال النقاط المجمعة 

Daily ATM Withdrawal Limit   

السقف اليومي للسحب من اجهزة 

االليالصراف   

 

USD 700 (Applicable only for fresh cards)  

Daily POS Limit 

 السقف اليومي للسحب من نقاط البيع
USD 20,000 

http://www.saradarrewards.com/


 

Daily Cash Deposit Limit 

 السقف اليومي لاليداع النقدي
USD 9,950 

 

 

Product Name /  البطاقةاسم  MasterCard Platinum EUR Credit Card  

Card Annual Fee  
 رسم البطاقة السنوي

Main Card / 80 :بطاقة أساسية EUR 

Supplementary Card / 50 :بطاقة إضافية EUR 

Available Currency  العملة

 المتوفرة
EUR  

Minimum Credit Limit  لحد األدنى 

 لسقف البطاقة
EUR 500 

Minimum Monthly Payment  
ةالشهري للدفعةالحد األدنى   

5% of the balance or EUR 50 whichever is greater 

أيهما أكبر يورو ٥٠/ أو  من الرصيد الشهري  ٥% 

Grace Period  
 فترة السماح

Up to 45 days starting from transaction date.  
يوًمأ ابتداًء من تاريخ العملية ٤٥لغاية   

Cash Withdrawal Fee  
 عمولة السحب النقدي

On Saradar Bank ATMs/ 2 : من الصراف اآللي التابع لسرادار بنك% with a minimum of/ حد أدنى  EUR 1 and a 

maximum of حد أقصى /   EUR 2.5  

Applied Interest  
 الفوائد المطبقة 

a- Interest on outstanding balance / الفائدة على الرصيد المتبقي :  

2% (to be applied on the outstanding balance in case cardholders did not settle the full 
amount) (لمتبقي في حال تخلف حامل البطاقة عن تسديد كامل المبلغا )تطبق على رصيد الشهري    

b- Interest on ATM Cash Withdrawal: 2.5% (to be applied from the transaction date              
     العملية(إبتداًء من تاريخ ) تطبق 

APR 
 النسبة المئوية السنوية 

24%   

N.B: Annual Percentage Rate may vary according to spending behavior 
 انتباه:  النسبة المئوية السنوية قد تختلف بحسب وتيرة االنفاق

Interest Application Details  
 تفاصيل تطبيق الفائدة

Interest on Purchases is calculated on a monthly basis and it is based on a denominator 

equal to 365 days. Interest on cash is calculated from the transaction date 

ً يوم 365على أساس مقام  الرصيد الشهري المتقبي شهريا" تحتسب الفائدة على السحب تحتسب من تاريخ . أما الفائدة على السحوبات النقدية فا  

Card Replacement Fee  
 رسم إعادة إصدار بطاقة جديدة

Stolen/Lost card/Other / لفقدان/رسقة البطاقة/ غري ذكل    : USD 15  

Damaged card -  ةللبطاقة المتضرر  : USD 10 

PIN Replacement fee           
 رسم إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد

EUR 5  

Other Fees  
 رسوم أخرى 

 

a- Late Payment Fee/رسم التأخر عن الدفع :  EUR 15  

b- Overlimit fee/رسم تخّطي الحدّ االئتمان :  EUR 10 where over limit due is ≥  EUR 100  

c- Forex Fee4.5 : عملية قطع في حال استعمال البطاقة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة%  

d- DCC Fee/رسم تحويل العملة - استعمال البطاقة بعملة مختلفة لعملة البلد : minimum of 3.5% 

e- Cross Border Fee on transactions made in Europe  and EEA countries/ الرسوم المطبقة على 

  %2 :العمليات التي تتم في أوروبا و دول المنطقة االقتصادية االوروبية على بطاقات اليورو

f- ATM Balance Inquiry/االستعالم عن الرصيد على الصراف اآللي : 

- On Saradar Bank ATMs/من الصراف اآللي التابع لسرادار بنك : EUR 0.5  

g- Monthly SMS Fee/الرسم الشهري للرسالة على الهاتف النقال :   

- Local mobile line/الخط المحمول المحلي : EUR 1  

- International mobile line/الخط المحمول الدولي: EUR 2  

Reward Program                
 برنامج المكافآت

 

 

 

 

 

Points’ accumulation upon using the Card on POS (Point of Sales) in Lebanon or abroad 

and on the internet. 

Accumulation mechanism: each USD 1 or counter value spent on the card = 1 point.  

Accumulated points can be redeemed online on “Live Rewards” website 

www.saradarrewards.com 

نترنت :والخارج و على اال أ الية جمع النقاط من خالل استعمال البطاقة على نقاط البيع في لبنان   

دوالر او ما يعدله = نقطة واحدة  1الية جمع النقاط:كل   

  www.saradarrewards.com   لى موقع برنامج المكافاتع يمكن استبدال النقاط المجمعة 

 

Daily ATM Withdrawal Limit  

السقف اليومي للسحب من اجهزة 

 الصراف االلي

EUR 500 (Applicable only for fresh cards) 

Daily POS Limit 

 السقف اليومي للسحب من نقاط البيع
EUR 20,000 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name(s) of the account holder(s) / اسم )أسماء( صاحب )أصحاب( الحساب: 

 

 

 

             Signature(s) of the account holder(s) / صاحب )أصحاب(توقيع )تواقيع(   

 : الحساب

 

             Name(s) of the cardholder(s) /   ةالبطاق( حاملي)حامل ( أسماء)اسم : 

 

 

 

Signature(s) of the cardholder(s) / )ةالبطاق( حاملي)حامل  توقيع )تواقيع  : 

 

Suitability Stamp:  

 

The bank hereby confirms that this product suits the client’s 

needs based on his personal and financial status and his 

ability to abide by the terms and conditions of the product 

and bear its risks. 

 
يوء كد المصرف ان هذا المنتج مالئم لحاجات العميل باالستناد الى وضعه الشخصي والمالي 

بشروط و احكام المنتج و تحمل مخاطره االلتزام  وقدرته على   

Branch Manager Signature:  

I hereby confirm that I have received, read and approved the terms and conditions of this product listed here above and that 

this product meets my objectives and means, and I agree on all its conditions, taking full responsibility by signing this form. 

 
  المستند هذا على التوقيع عند المسوؤلية كامل متحمال امكانياتي و اهدافي مع يتناسب المنتج هذا وان اعاله المذكور المنتج احكام و شروط على ووافقت اطلعت و استلمت باني افيد


