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Time Deposit Accounts  

.بحسابكم  الرجاء االطالع ادناه على أهم الخصائص والشروط المتعلقة   Kindly find below the key terms and conditions  of your account. 

 التعريف

 دون دفتر توفير.من حساب مجّمد 
 

Definition 
A blocked account without passbook. 

 ااْلساسية العمالت

الليرة اللبنانية، الدوالر األميركي، اليورو، الفرنك السويسري، الدوالر الكندي، الجنيه 

 .خرىألو العمالت ا اإلسترليني، الدوالر األسترالي،

Major Currencies 

LBP, USD, Euro, CHF, CAD, GBP,  AUD and other currencies. 

 

 المزايا

 .عند االستحقاق للعميل بتشغيل الحسابَيسمح ▪ 
 يحصل العميل على الفائدة عند كل استحقاق. ▪
 إمكانية إصدار األوامر الدائمة على الحساب. ▪
ساعة/ طوال أيام األسبوع عبر خدمة االنترنت  24إلى الحساب الوصول  إمكانية ▪

 دوالر أميركي: 1مقابل رسم شهري بقيمة  MedOnlineالمصرفي 

 فقط. من الحساب االستفسار والتحويالتألغراض  -     
دوالر  10,000األقصى لمجموع مبالغ التحويالت المسموح به يومياً هو:  الحد -     

دوالر أميركي  9,500أو Bankmed SAL أميركي إذا كانت التحويالت تتم لحسابات في 

 .Bankmed SALغير  مصرف آخريالت تتم لحسابات في إذا كانت التحو
 كشف الحساب: ▪

 يكون مجانياً لمرة واحدة شهرياً. -      

أو  دوالر أميركي 5 يترتب على كل طلب إضافي إلصدار كشف حساب رسم بقيمة -       

  .لكل صفحة ما يعادلها بالليرة اللبنانية
 .المصرف مقابل تسهيالت يمنحها ةالممكن أن ُيستخدم كضمانمن  ▪

Benefits 

▪ Allows the client to operate the account at maturity. 

▪ Earns interest at each maturity. 

▪ Standing orders on the account are allowed. 

▪ 24/7 access to the account via MedOnline service, subject to a fee of USD1/month: 

    - Inquiry and transfers from the account only 
    - Maximum total amounts of transfers allowed  per day: USD10,000 if transfers     
      made  to  Bankmed accounts or USD 9,500 if transfers made  to non-Bankmed  
      accounts. 
▪ Statement of account: 
     - Once monthly for free. 
     - Each additional request is subject to a fee of USD 5 per page or its equivalent in 

LBP. 
▪ Can be pledged against facilities granted by Bankmed. 

 معايير األهلية لفتح الحساب
عاماً، باستثناء: مواطني البلدان  18عمره على  الحساب من قبل أي عميل يزيدفتح يمكن  ▪

 .الخاضعة للعقوبات
  الخاصة  FATCAيجب على مواطني الواليات المتحدة األمريكية التوقيع على نماذج  ▪

 المطلوبة )قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية(.
 .نيمعنويالشخا  األبأو خاصاً  أو مجتمعاً  أن يكون فردياً أو مشتركا يمكن للحساب ▪
 

 الحد األدنى للرصيد

 دوالر أميركي 5,000ليرة لبنانية أو  7,500,000

المذكور أعاله، يبقى الحساب  من الحد األدنى للرصيدأقل  الحسابفي حال أصبح رصيد 
 .والعموالت والمصاريف المطبقة،  وال يعود الحساب منتجاً للفائدةللرسوم خاضعاً 

Eligibility Criteria 

▪ Any client over 18 years of age, except for citizens of sanctioned countries. 
▪ Citizens of the United States of America must sign the required special FATCA  
   forms (Foreign Account Tax Compliance Act). 
▪ Can be an individual, joint “and / or” or “and”, or company account. 
 
 

Minimum Balance 

LBP 7,500,000 or USD 5,000.- 
Accounts with less than the minimum balance are still subject to the charges and fees 
but do not earn interest. 

 الوثائق المطلوبة
 الهوية الوطنية األصلية )سارية المفعول( الخاصة بالعميل.▪ 
 جواز السفر األصلي )ساري المفعول( بالنسبة لغير اللبنانيين. ▪
جديدة مع  ة التعاقديةعالقكانت ال المطلوبة لفتح حساب في حال المستنداتيتم توقيع  ▪

 .المصرف 
 .مجّمدجديد عند فتح حساب  تجميديجب توقيع عقد  ▪
 أخرى قد تكون مطلوبة. مستنداتأية  ▪

Required Documents 
▪ The original valid  client ’s national ID. 
▪ The original valid passport for non-Lebanese 
▪ The required opening of account documents are to be signed in case of new  
   relationship. 
▪ A new blocking contract should be signed upon opening a blocked account. 

▪ Any other documents that may be requested. 

 الرسوم
للقوانين المرعية وفقاً  للتعديل ٪ على الفائدة الدائنة المكتسبة )قابلة5ضريبة بنسبة تطّبق  ▪

 (.االجراء
 :فائدة المطّبقة عند كل استحقاقالرسوم  ▪

 دوالر أميركي ليرة لبنانية الفائدة استحقاق

 12,750 ةشهري
دوالر أميركي إذا كان المبلغ أقل  7( 8.5

 (د.أ. 10,000 من 

 10.5 15,750 ةفصلي

 16 24,000 ةنصف سنوي

 22 33,000 ةسنوي

شهرياً  ما يعادله بالليرة اللبنانيةدوالر أميركي أو  2بقيمة  حساب نائم مقطوع رسميطّبق  ▪

 .اً متتالي اً شهر 13خالل مدة لة مصرفية وذلك إذا لم يتم إجراء أي معام
اقفال وذلك في حال أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية دوالرات أميركية  5عمولة بقيمة تطّبق  ▪

Charges 
▪ 5%  tax on credit interest earned (subject to change according to the applicable 

laws). 

▪ Fees applied at each interest maturity: 

Interest Frequency LBP USD 

Monthly 12,750 8.5 ($7 if <10,000,- USD) 

Quarterly 15,750 10.5 

Half-yearly 24,000 16 

Yearly 33,000 22 

▪ Monthly dormancy fee of 2$ or  its equivalent in LBP if no banking transactions are  

done for 13 consecutive months. 

▪ A commission of 5$ or its equivalent in LBP is applicable on the account upon 
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Interest = 
   الفائدة = 

 

 .المصرف مع التعاقدية إنهاء كامل العالقةالحساب و
ما يعادله بالليرة  دوالر أميركي أو  200بقيمة  حساب لشركة أوفشور فتح رسميطّبق  ▪

ما يعادله بالليرة  دوالر أميركي أو  100اللبنانية، و يضاف إليها مصاريف حساب بقيمة 

 .اً اللبنانية سنوي

closure, if all relationship is terminated with the bank. 

 

▪ Account opening fees for “Offshore” companies $200 or its equivalent in LBP, in 
addition to yearly account charges of $100 or its equivalent in LBP. 
 

 العمليات المصرفية الممكن  تطبيقها 
 اإليداع النقدي ▪
 السحب  ▪
 إيداع الشيكات  ▪
 إصدار شيكات مصرفية ▪
 الحواالت المصرفية ▪

 األوامر الدائمة والتوطين ▪
 
 

تخضع العمليات أعاله لتواريخ الحق والعموالت والرسوم والمصاريف األخرى المطبقة من 

 المصرف من حين آلخر. 

Applicable transactions  

▪ Cash Deposit 

▪ Withdrawal 

▪ Check Deposit 

▪ Banker’s checks Issuance 

▪ Wire Transfers  

▪ Standing instructions and domiciliation 

 
All above transactions are subject to applicable value dates, fees, and other charges 
as amended by the bank from time to time. 

 احتساب الفائدة
( وذلك على الشكل الذي يختاره اً أو سنوي اً ، نصف سنويفصلياً ، اً تحصيل الفائدة )شهرييتم 

 الفائدة وفقاً للمعادلة التالية:العميل، حيث يتم احتساب 
 

  عدد األيام  xالرصيد المتوفّر  xمعّدل الفائدة                

                                   365100x  

 

    

Interest  Calculation 

Interest is earned at a frequency (monthly, quarterly, semi-annually or yearly) 

selected by the client, computed according to the following formula: 

 

                    Interest Rate x Available balance X nb of Days          

365x100 


