بطاقة "بركة" اإلئتمانية
“Baraka” Credit Card

هي بطاقة إئتمانية للتسديد المرن تمكنك من شراء حاجاتك في جميع مراكز
البيع والسحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي في لبنان والخارج

ميزات وشروط البرنامج:
 $1,000للبطاقة العادية
سقف البطاقة االساسية
 $2,000للبطاقة الفضية
(سقف اإلئتمان)
 $4,000للبطاقة الذهبية
سقف البطاقة اإلضافية
مدة البطاقة

من ضمن السقف المحدد للبطاقة االساسية
سنتان تجدد تلقائيا ما لم ُيطلب الغاءها

النسبة المئوية السنوية

صفر%

الحد األدنى للتسديد

 %10من الرصيد المدين المستحق على حساب البطاقة
على ان ال تقل القيمة عن  $30للبطاقة العادية والفضية
وعن  $50للبطاقة الذهبية

فترة السماح

 10أيام  :تبدأ في السابع والعشرين من كل شهر

الفترة الزمنية التي
ال تطبق خاللها نسبة
العائد

ال يوجد

سعر البطاقة

مجانا
■

الكلفة السنوية لإلصدار
والتجديد

■

■ $144سنويا للبطاقة العادية األساسية و  $48سنويا
لكل بطاقة عادية إضافية
اي بكلفة شهرية تبلغ
 $12للبطاقة العادية األساسية و  $4لكل بطاقة عادية
إضافية
■ $240سنويا للبطاقة الفضية األساسية و  $72سنويا
لكل بطاقة فضية إضافية
اي بكلفة شهرية تبلغ
 $20للبطاق���ة الفضي���ة األساس���ية و  $6ل���كل بطاق���ة
فضية إضافية
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■

الكلفة السنوية لإلصدار
والتجديد

■ $420سنويا للبطاقة الذهبية األساسية و  $96سنويا
لكل بطاقة ذهبية إضافية
اي بكلفة شهرية تبلغ
 $35للبطاق���ة الذهبي���ة األساس���ية و  $8ل���كل بطاق���ة
ذهبية إضافية

كلفة إعادة إصدار رقم سري

$1

كلفة منح بطاقة جديدة
في حاالت الفقدان

$10

غرامات التأخير

 $20تصرف في أوجه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الش���رعية
لبنك البركة ش.م.ل

كلفة اجراء عمليات
السحب النقدي على
الصرافات اآللية

ميزات ومكافآت أخرى

كلفة إجراء عمليات بغير
عملة البطاقة
الخدمات المرتبطة
بمعرفة الرصيد وتكلفتها

■

■

■ %2أو  $4أيهم���ا أكثر على الصرافات اآللية التابعة لبنك
البركة ش.م.ل وشبكة  CSCالمحلية
■ %3أو  $7أيهم���ا أكث���ر عل���ى الصراف���ات اآللي���ة األخ���رى
الموجودة في لبنان والخارج وشبكة  CSCخارج لبنان

بطاقة $1000
■ ■خدمة الرسائل القصيرة SMS
■ ■Cash Back
بطاقة $2000
■ ■خدمة الرسائل القصيرة SMS
■ ■Cash Back
■ ■تأمين حوادث الس���فر لغاية  $150,000ش���رط دفع ما ال
يقل عن  50%من ثمن تذاكر السفر عبر البطاقة
بطاقة بطاقة $4000
■ ■خدمة الرسائل القصيرة SMS
■ ■Cash Back
■ ■تأمين حوادث الس���فر لغاية  $300,000ش���رط دفع ما ال
يقل عن  %50من ثمن تذاكر السفر عبر البطاقة

تحدد بموجب س���عر الصرف الس���ائد من قبل MasterCard

العالمي���ة حس���ب تاري���خ تنفي���ذ كل عملية من مش���تريات أو
سحب نقدي يقوم به حامل البطاقة.
مجانا
■
■

■عبر الصراف االلي
■عبر الموقع اإللكتروني www.issuers.com

