Key Facts Statement
خصائص وشروط الخدمات والمنتجات
Product Name / البطاقة
Card Monthly Fee
رسم البطاقة الشهري
ATM & Cash Withdrawal Fee
عمولة السحب النقدي على الصراف اآللي
ومن المصرف

Card Replacement fee رسم
/ إعادة إصدار بطاقة جديدة

Visa Debit Card
Basic Card / بطاقة أساسية: USD 1 / month (or c/v)
Additional Card / بطاقة إضافية: USD 1 / month (or c/v)
a- On Saradar Bank ATMs /  من الصراف اآللي التابع لبنك سرادار: Free / مجاني
b- On Local CSC Network ATMs / CSC  من الصرافات اآللية أو المحلية التابعة لل: USD 1.5 (or
c/v)
c- On Other Local ATMs /  من الصرافات اآللية المحلية األخرى: USD 5 (or c/v)
d- On International ATMs /  من الصرافات اآللية الدولية: 1.75% with a minimum of USD 5
(or c/v)
USD 3 (or c/v)
a- Forex Fee/  استعمال البطاقة بعملة مختلفة لعملة البطاقة- عملبة قطع: 3.75%
b- DCC Fee/ استعمال البطاقة بعملة مختلفة لعملة البلد-  رسم تحويل العملة: minimum of 3.5%

Other Fees
رسوم أخرى

Reward Program
برنامج المكافآت

c- PIN Replacement fee /  رسم إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد: USD 2 (or c/v)
d- ATM Balance Inquiry /  االستعالم عن الرصيد على الصراف اآللي:
- On Saradar Bank ATMs/  من الصراف اآللي التابع لسرادار بنك: Free
- On Local CSC Network ATMs / CSC من الصرافات اآللية المحلية التابعة ل: USD 0.5 (or
c/v)
- On other local and international ATMs / من الصرافات اآللية األخرى المحلية والدولية:
USD 1 (or c/v)
e- SMS Fee /  رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال:
- Local mobile line / الخط المحمول المحلي: USD 1 (or c/v)
- International mobile line / الخط المحمول العالمي: USD 2 (or c/v)
Points’/ Miles’ accumulation upon using the Card on POS (Point of Sales) in
Lebanon or abroad and on the internet.
Accumulation mechanism: each USD 1.5 or counter value spent on the card = 1
point/mile.
Accumulated points/miles can be redeemed online on “Live Rewards” website
www.saradarrewards.com
مايل/ أو ما يعادله = نقطة واحدة1.5$  كل:الميالت من خالل استعمال البطاقة على نقاط البيع أو على االنترنت/آلية تجميع النقاط
واحد
www.saradarrewards.com المايالت المجمعة على موقع برنامج المكافآت/يمكن استبدال النقاط

Daily ATM Limit

USD 2,000

Daily POS Limit

USD 4.000

Daily Cash Deposit Limit

USD 9,950

Daily Check Deposit Limit

Unlimited

I hereby confirm that I have received , read and approved the terms and conditions of this product listed here above .It meets
my objectives and means ,and I agree on all its conditions taking full responsibility by signing this form.
افيد باني استلمت و اطلعت ووافقت على شروط و احكام المنتج المذكور اعاله وان هذا المنتج يتناسب مع اهدافي و امكانياتي متحمال كامل المسوؤلية عند التوقيع على هذا المستند

Name(s) of the account holder(s) /  اسم (أسماء) صاحب (أصحاب) الحساب:
Signature(s) of the account holder(s) / توقيع (تواقيع) صاحب (أصحاب) الحساب:
Name(s) of the cardholder(s) /  اسم (أسماء) حامل (حاملي) البطاق:
Signature(s) of the cardholder(s) / توقيع (تواقيع) حامل (حاملي) البطاق:

