
Card Type □ MASTERCARD            □ VISA        

Card Options □ No Options                   □ Full Options

Card category Revolving

Credit limit Minimum USD 2,000 or c/v

Eligibility Criteria
• To have an account at Fransabank
• Be at least 18 years old

Currency □ USD                                   □ LBP

Usage
• ATM withdrawal and cash advance 
• POS purchases and e-commerce

Daily usage
• Cash transactions: USD 1,000 or c/v
• Purchase transactions: Unlimited

Card Annual Fee (for primary and each 
supplementary card if any)

□ USD 99 for the card with no options
□ USD 175 for the card with full options

Card Replacement Fee
□ USD 30 for the card with no options
□ USD 30 for the card with full options

Management Fee (in case of debit 
outstanding balance on billing date)

USD 1.5 or LBP 2,250 per month

Billing Date 25th of each month (may change in case of holidays)

Monthly Repayment
minimum 5%, maximum 100% of outstanding balance 
(minimum USD 25 or c/v)

Monthly Interest Rate
• Cash transactions: 1.5%
• Purchase transactions: 1.5%

APR (may vary according to spending 
behavior)

• Cash transactions: 18% (1.5%*12)
• Purchase transactions: 18% (1.5%*12)

Grace Period
Up to 35 days starting from the billing date of each month and 
until the 1st of the next (whereby clients can pay back the 
minimum due interest-free)

Foreign Exchange Payment Fee 2% forex Markup

ATM Withdrawal Fee

FSB and BLC ATMs: USD 1 or LBP 1,500 
+ 2% of amount withdrawn per transaction
Non FSB ATMs: USD 2 or LBP 3,000 
+ 2% of amount withdrawn per transaction
ATMs abroad: USD 5 or LBP 7,500 
+ 2% of amount withdrawn per transaction

ATM Balance Inquiry Fee

FSB and BLC ATMs:
USD 0.20 or LBP 300 per transaction
Local ATMs:
USD 0.25 or LBP 375 per transaction

PIN Code Change on FSB ATMs USD 0.20 or LBP 300 per transaction

Cash deposit in card As per general terms and conditions

KEY FACT STATEMENT

GOLD CREDIT CARD

The following form is in accordance with BDL Basic circular No. 134 dated 12/02/2015, and BCCL circular No. 281 
dated 05/03/2015.
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KEY FACT STATEMENT

GOLD CREDIT CARD

The following form is in accordance with BDL Basic circular No. 134 dated 12/02/2015, and BCCL circular No. 281 
dated 05/03/2015.

Required Documents

● Application form
● Copy of ID or valid passport
● For employees: Authenticated salary certificate
● For self-employed: Bank statement of account for the last 6 
months

Required Guarantees
Different guarantees and documents may be required according to 
case

SMS Notification Service Free

Online Banking Service (Ibank) Free

Statement of account Free (printed monthly and sent by courier and /or email)

Rewards & benefits

□ No options: 
● 1% cashback of the total amount spent on purchase transactions 
(to be redeemed to the card upon request)
□ Full options: 
● 1% cashback of the total amount spent on purchase transactions 
(to be redeemed to the card upon request)
● Priority Pass card
● Travel insurance and purchase protection

* In case you did not pay the monthly payment, the amount will be automatically taken from your current 
account, while applying the interest rate and charges applied on current accounts.
* In addition to the risk of putting a hold on your salary and/or seizing other assets with the possibility of selling 
them in General Auction until the account is fully settled with its commissions.

Unpaid Risks

General Conditions:
A. The above listed fees and charges are applied while signing the application form.
B. The bank reserves the right to levy additional charges and fees for services at its sole discretion. 
C. All terms and conditions mentioned are subject to change without notice and will be directly reflected on FSB 
website: www.fransabank.com
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فيزا □                  ماستركارد □ البطاقة نوع

كاملة مزايا □              مزايا دون من □ البطاقة مزايا

البطاقة فئة دوار إئتمان خط

يعادله ما أو 2,000. أ.د األدنى الحد اإلئتمان سقف

فرنسبنك في حساب للعميل يكون أن• 

عشرعاما الثامنة العميل سن يتعدى أن• 
األهلية معايير

        . ل.ل □.                           أ.د العملة □ 

 المصارف صناديق من أو اآللي الصراف من نقدي سحب• 

االنترنت عبر وشراء شراء عمليات• 
اإلستعمال

  يعادله ما أو 1,000. أ.د: النقدي السحب عمليات• 

محدود غير: الشراء عمليات• 
اليومي اإلستعمال

مزايا بدون للبطاقة 99. أ.د □

كاملة مزايا ذات للبطاقة 175. أ.د □

السنوي البطاقة رسم

(إضافية بطاقة وأي األساسية للبطاقة)
مزايا دون من للبطاقة 30. أ.د □

كاملة مزايا ذات للبطاقة 30. أ.د □
جديدة بطاقة إصدار إعادة رسم

شهريا 2,250. ل.ل أو 1.5. أ.د (مدينا الرصيد كان حال في) تشغيلية رسوم
شهر كل من والعشرون الخامس اليوم

(الرسمية العطل أيام في يعدل أن يمكن)
التحصيل تاريخ

 المستحق الرصيد من 100%  القصوى النسبة ٬5%  األدنى النسبة

(يعادله ما أو 25. أ.د األدنى الحد)
الشهري التسديد

1.5: %النقدي السحب عمليات• 
1.5: %الشراء عمليات• 

الشهرية الفائدة نسبة

(12%*1.5) 18: %النقدي السحب عمليات• 
(12%*1.5) 18: %الشراء عمليات• 

 السنوية المئوية النسبة

(اإلنفاق وتيرة بإختالف السنوية المئوية النسبة تختلف قد)
 من األول وحتى شهر كل من التحصيل تاريخ من يوما 35 لغاية

 من المستحق المبلغ من الألدنى الحد تسديد يمكن حيث) التالي الشهر

(فائدة أي دون
السماح فترة

األجنبية العمالت صرف سعر كلفة من 2% البطاقة عملة بغير عمليات إجراء كلفة

 1,500. ل.ل أو 1. أ.د :BLC و لفرنسبنك التابعة
 سحب عملية لكل المسحوب المبلغ قيمة من %2+ 

 3,000. ل.ل أو 2. أ.د: محلية لمصارف التابعة
سحب عملية لكل المسحوب المبلغ قيمة من %2+ 

  7٬500. ل.ل أو 5. أ.د: لبنان خارج
سحب عملية لكل المسحوب المبلغ قيمة من %2+ 

اآللية الصرافات عبر النقدي السحب رسم

المصرفية المنتجات وشروط خصائص

GOLD اإلئتمانية البطاقة

 لجنة عن الصادر 281 رقم والتعميم ،12/02/2015 بتاريخ لبنان مصرف عن الصادر 134 رقم األساسي للتعميم وفقا هو النموذج هذا إن

.05/03/2015 بتاريخ المصارف على الرقابة
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المصرفية المنتجات وشروط خصائص

GOLD اإلئتمانية البطاقة

 لجنة عن الصادر 281 رقم والتعميم ،12/02/2015 بتاريخ لبنان مصرف عن الصادر 134 رقم األساسي للتعميم وفقا هو النموذج هذا إن

.05/03/2015 بتاريخ المصارف على الرقابة

 :BLC و لفرنسبنك التابعة
 سحب عملية لكل  300. ل.ل أو 0.20. أ.د

:محلية لمصارف التابعة
سحب عملية لكل 375. ل.ل أو 0.25. أ.د

اآللية الصرافات عبر البطاقة رصيد عن اإلستعالم رسم

عملية لكل 300. ل.ل أو 0.20. أ.د لفرنسبنك التابع اآللية الصرافات عبر السري الرقم تغيير

العامة والألحكام الشروط بحسب البطاقة في النقدي اإليداع

الطلب تقديم نموذج ●

السفر جواز أو الهوية عن نسخة ●

مصدقة راتب إفادة: للموظفين ●

األخيرة أشهر للستة مصرفي حساب كشف: الحرة المهن ألصحاب ●

المطلوبة المستندات

حالة كل بحسب مختلفة ومستندات ضمانات طلب يمكن المطلوبة الضمانات

مجانا (SMS) الجوال الهاتف على التنبيه رسالة رسم
مجانا (Ibank) اإلنترنت عبر المصرفية الخدمات رسم

(اإللكتروني البريد عبر أو/و بالبريد ويرسل شهريا يطبع) مجانا حساب كشف

:مزايا دون من بطاقة □
 عبر صرفت التي اإلجمالية المبالغ على نقدي مردود  1% ●

(البطاقة رصيد إلى وتضاف الطلب عند تسترد) شراء عمليات
:كاملة مزايا ذات بطاقة □

 عبر صرفت التي اإلجمالية المبالغ على نقدي مردود 1% ● 

(البطاقة رصيد إلى وتضاف الطلب عند تسترد) شراء عمليات
     Priority Pass بطاقة ●
المشتريات وحماية السفر على تأمين ●

والمزايا المكافآت

:عامة شروط
.الطلب إستمارة على التوقيع بتاريخ  أعاله المذكورة والمصاريف الرسوم تطبق- أ 
. للخدمات إضافية رسوم فرض بحق البنك يحتفظ- ب
: للمصرف اإللكتروني الموقع على مباشرة نشرها ويتم ٬ إنذار سابق دون للتغيير تخضع قد أعاله المذكورة والشروط البنود جميع- ج

www.fransabank.com

:الدفع عن التخلف ومحاذير مخاطر

 حينها ويتم الجاري٬ حسابك من تلقائيا إقتطاعه يتم سوف الشهري٬ القسط تسدد لم إذا* 

. الجارية الحسابات على المطبقة والعموالت الفائدة سعر تطبيق
 الحساب إقفال لحين العلني٬ المزاد في بيعها وإمكانية أخرى ممتلكات على االستيالء أو/ و راتبك على الحجز خطر إلى باإلضافة* 

.عليه تترتب قد التي والعموالت النفقات مع كامل بشكل
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