Emirates Lebanon Bank SAL

Drafted on the

Key Fact Statement « KFS006 » ‐ VISA NET card
An international card exclusively dedicated to online
transactions (on the internet network). It therefore
cannot be used for purchases at a Point Of Sale (POS)
or for ATM cash withdrawals.
Transactions are immediately debited from
customer’s USD account to which the card is linked
(immediate debit card), whatever the currency of the
operation.
Transactions undertaken in a currency other than
USD are converted to USD at the exchange rate set
by Visa International.
The Visa Net card has by definition a limited ceiling.

 للالستخدام حصريا ً عند اجراء عمليات عبر االنترنت، بطاقة عالمية
.وال تصلح للالستعمال في نقاط البيع اؤ السحب من الصرافات اآللية
.حصريا للمعامالت عبر اإلنترنت في لبنان والخارج
تقيد قيمة المشتريات مباشرة على حساب العميل بالدوالر االميركي
.المربوطة عليه البطاقة مھما كانت عملة الدفع
يتم تحويل مبالغ العمليات المنفذة على الدوالر االمريكي بسعر
.الصرف المحدد من مجموعة فيزا العالمية
. يحدد السقف األقصى للصرف سلفا
 يتم، عند استخدام البطاقة:" EL info"  خدمة الرسائل القصيرة إلى رقم الھاتف الجوال المعطى منSMS إرسال رسالة قصيرة
.العميل
" كجزء من حزمة )انظرVISA NET " يمكنك الحصول على. ( 58, 60, 61 & 62 KFS إلى
. بطاقة صالحة لمدة ثالث سنوات-

“EL Info” SMS service: With every card use, an SMS
message is sent to the mobile phone number
disclosed by the client to the Bank.
Application for a Visa Net card can be solicited in the
scope of a Package (Cf. KFS 58,60, 61 &62)
The card is valid for 3 year.
Annual fee

رسم البطاقة السنوي

Issuance / Card Renewal:

$15 / year

ً دأ سنويا١٥

: تجديد بطاقة اساسية/إصدار

Other fees
Opposition & replacement fee:
« EL Info » SMS

$10
$1 / Month

 دأ10
ً  دأ شھريا١

أحداث متفرقة
تجميد و اعادة اصدار بطاقة
SMS الرسائل القصيرة
:اسم العميل

Client’s name :
Client’s ID
number :

:رقم حساب العميل

I, undersigned, declare that this product suits my needs,
after taking notice of all its specifications & terms detailed
in contracts signed with the Bank.

 يعد االطالع على،أنا الموقع أدناه أصرّ ح ان ھذا المنتج يتوافق مع متطلباتي
.خصائصه وشروطه المدرجة ضمن العقود الموقعة مع المصرف

Client’s Signature

إمضاء العميل

This information is accurate at the time of printing this document. Emirates Lebanon Bank SAL reserves the right to make
changes and will inform its customers.
.ل يحتفظ بحقه بتعديل مضمون ھذا المستند وسيعلم عمالءه بذلك.م. ان بنك االمارات ولبنان ش. ان ھذه المعلومات ھي صالحة بتاريخ طبع ھذا المستند

