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  MASTERCARD TITANIUM EURO 

Principal Card Membership   
 EUR 130 Yearly البطاقة االساسیة رسم البطاقة السنوي 

Supplementary Card Membership   
 EUR 130 Yearly البطاقة االضافیة رسم البطاقة السنوي

Settlement Method 
 طریقة التسدید الشھریة

Monthly 
5% Minimum EUR 50 
10%Minimum EUR 50 

20% Minimum EUR 100 
100% 

Local Usage Parameters 
 حد االستخدام المحلي

Daily 
POS: 15 Transactions Total EUR 2,000 

Monthly 
POS: 60 Transactions Total EUR 15,000  

International Usage 
لبنان خارج االستخدام  

Please refer to your branch for information about your credit card international usage parameters 
لبنان خارج االئتمانیة بطاقتكم استخدام سقف بخصوص معلومات على للحصول فرعكم مراجعة الرجاء  

Grace Period on Purchase Transactions 
العملیة تاریخ من یوماً  43 حتى   Up to 43 Days from Transaction date فترة السماح على عملیات الشراء    

Interest Rate on Purchase Transactions 
 Monthly %2 نسبة الفائدة الشھریة على عملیات الشراء  

Annual Percentage Rate (APR)                                 
 Fees + %24 النسبة المئویة السنویة  

Card Replacement Fee 
 EUR 40 رسم استبدال البطاقة  

PIN Re-issue Fee 
 EUR 7 رسم إعادة إصدار الرقم السري  

Late Payment Fee / Suspended Card Account 
في التسدید / تعلیق حساب البطاقةرسم التأخر   

EUR 15 where any due amount remains unpaid after payment due date or the previous working day. 
 Unpaid cards accounts risk their card to be suspended and can no longer be used until settled 

 تسدید لحین استخدامھا إمكانیة وعدم للتعلیق البطاقة حساب یتعّرض كما یسبقھ الذي العمل یوم أو مسدد وغیر مستحق رصید بأي الدفع استحقاق تاریخ بعد بالتسدید التأخر حال في یورو 15 
  المستحق المبلغ كامل

Over Limit Fee 
 رسم تخطي سقف االئتمان الممنوح

EUR 10 where over limit amount at billing date ≥ EUR 15 
یورو 15  ≥ بمبلغ الفوترة تاریخ عند الممنوح االئتمان سقف تخطي حال في یورو  10 

Statement Fee 
 EUR 3 Monthly عمولة كشف الحساب الشھریة   

SMS Notification Fee               
عمولة رسائل التنبیھ على الھاتف الخلوي الشھریة    EUR 1 Monthly 

Email Notification and Monthly e-statement Fee                           
مجانیة خدمة        Free of Charge رسائل التنبیھ االلكترونیة و عمولة كشف الحساب االلكتروني الشھریة   

Balance Inquiry Fee                                                     
عمولة االطالع على رصید البطاقة    Free of Charge        مجانیة خدمة  
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Fraud Insurance                                                         
غیر متوفرة خدمة        Not Applicable التأمین ضد عملیات السرقة واالحتیال   

3D Secure for Safe Online Shopping                        
مجانیة خدمة        Free of Charge أمان عملیات الشراء عبر االنترنت     

 

 

 

 

 

The information stated in this Key Facts Statement is correct at the date of publishing, January 2022                                                                                                                                                                                          

Account Holder’s Name and Signature        
  اسم وتوقیع صاحب الحساب   

Supplementary Cardholder’s Name and Signature 
حامل البطاقة االضافیة اسم وتوقیع   

Date 
التاریخ    


