
 
 

 

Definition 
Non-credit interest bearing current account for day-to-day card and 
mobile payments processed through Point of Sale (POS) terminals 
installed at merchant locations, or through a payment Gateway for 
purchases made on a merchant’s website (e-commerce). 

 التعريف
العمليات اليومية المنفذة بواسطة لتسديد  يتم تخصيصه حساب جاري بدون فائدة دائنة

الجوال، وذلك من خالل استعمال أجهزة الدفع الهاتف أو  اإللكترونية المصرفية بطاقةال
 Payment)لمشتريات لتسديد بدل ا شبكة خاصة أو من خاللالمثبتة لدى التاجر 

Gateway) الموقع اإللكتروني  التي تتم على(Website)  الخاص بالتاجر )التجارة

 (./E-Commerceاإللكترونية

Currencies 
LBP and USD 

 العمالت
 اللبنانية والدوالر األميركيالليرة 

Benefits 

 Client can operate the Account at any time. 

 Payments can be made by checks, transfers or debit cards. 

 Standing orders on the account are allowed.  

 Domiciliation of utility and other bills. 

 24/7 access to the account via MedOnline service subject to a fee of 
1$/month : 

- Maximum Total amounts of transfers allowed  per day: USD 10,000 if 
transfers made  to  Bankmed accounts or USD 9,500 if transfers made  
to non-Bankmed accounts. 

 Statement of Account: 
- Monthly for free. 
- Each additional request is subject to a fee of USD 5 per page or its 
equivalent in LBP. 

 Helps in building a financial record. 

 المزايا
 للعميل تشغيل الحساب في أي وقت. يمكن 
 أو بطاقات الدفع اإللكترونية الدفع بواسطة الشيكات أو الحواالت إمكانية. 
  األوامر الدائمة على الحساب.إمكانية إصدار 
 .توطين فواتير الخدمات العامة وغيرها من الفواتير 
  ساعة/ طوال أيام األسبوع عبر خدمة االنترنت  24إلى الحساب  الولوجإمكانية

 دوالر أميركي: 1مقابل رسم شهري بقيمة  MedOnlineالمصرفي 
دوالر  10,000هو:  الحد األقصى لمجموع مبالغ التحويالت المسموح به يوميا   -

 9,500أو أميركي إذا كانت التحويالت تتم لحسابات في بنك البحر المتوسط 

 بنك البحر المتوسط. خارجدوالر أميركي إذا كانت التحويالت تتم لحسابات 
 :كشف الحساب 

 .مجانا   شهريا   تم إصدارهي -

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

 لكل صفحة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية.
  سجل مالي. تكوينيساعد في 

Eligibility Criteria 

 Any merchant having signed the required documents is eligible to open 
this account. 

 Can be a sole proprietorship or legal entity account depending on the 
merchant business’s legal status. 

 معايير األهلية لفتح الحساب
  تؤهله فتح هذا الحساب المطلوبة المستنداتأي تاجر يوقّع على. 
 الوضع القانوني للتاجر، يمكن أن يكون الحساب حساب مؤسسة فردية أو  حسب

 .حساب شركات
 

Required Documents 

 Acquiring Agreement or Gift Card and Loyalty Agreement. 

 The original valid customer’s national ID. 

 The original valid passport for non-Lebanese. 

 Citizens of the United States of America must sign the required special 
FATCA forms (Foreign Account Tax Compliance Act). 

 The required opening of account documents are to be signed in case of 
new relationship. 

 Any other document that may be requested. 

 المطلوبة لمستنداتا
  اتفاقية حيازة(Acquiring Agreement) أو اتفاقية بطاقة هدية ووالء (Gift 

Card and Loyalty Agreement). 

  المفعول( الخاصة بالعميل.الهوية األصلية )سارية بطاقة 
 .جواز السفر األصلي )ساري المفعول( بالنسبة لغير اللبنانيين 
  يجب على مواطني الواليات المتحدة األمريكية التوقيع على نماذجFATCA 

 الخاصة المطلوبة )قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية(.
  جديدة التعاقدية  انت العالقةكالمطلوبة لفتح حساب في حال  المستنداتيتم توقيع

 .المصرفمع 

  أخرى قد تكون مطلوبة مستنداتأية. 
Charges 

 No fees on the account itself. 

 Set-up, monthly fees and transaction fees vary according to the service 
type: 

 الرسوم
 .ال تطّبق رسوم على الحساب نفسه 
  ،للجدول وفقا  تنفيذ عمليات ورسوم شهرية ورسوم تتوجب رسوم تكوين ملف

 :التالي

 
تنفيذ عملياترسوم   

Transaction Fees 

 رسوم شهرية
 Monthly Fees 

تكوين ملفرسوم   
Initial Set-up Fees 

 نقاط البيعالدفع من خالل 
POS Acquiring  

1.25%-1.75% 5 $- 10$ 50$-100$ 

  للتاجرالدفع من خالل الموقع االلكتروني 
E-Commerce Acquiring  

2.5%-3.50% 30$-40$ 250$-350$ 

 الجوالالهاتف  بواسطةالدفع 
Mobile Payment  

 ينطبقال  1.75%-1.25%
N/A 

 ينطبقال 
N/A  



 
 

 

 

 Monthly  debtor interest rate on the amounts accidentally overdrawn : 

LBP  25% 

USD  15% 

 

   

 Interest computation is done according to the following formula: 
 
 
 

 A quarterly charge of 2 per mill is applied on the highest debtor balance. 

 No Checkbook  fees applied. 

 Monthly dormancy fee of 2$ or its equivalent in LBP if no banking  
transactions are done on the account for 6 consecutive months. 

 In case of a damaged or lost POS machine, a fee of USD 1,000.- 
 is to be paid by the merchant. 

 A commission of 5$ or its equivalent in LBP is applicable on  
the Account upon closure, if banking relationship is terminated.  

 

Applicable transactions: 

 Cash Deposit 

 Cash Withdrawal 

 Check Deposit 

 Check Withdrawal 

 Banker’s checks Issuance 

 Certified checks Issuance 

 Wire Transfers 

 Standing instructions and domiciliation 

 العمليات الممكنة:
 اإليداع النقدي 
 السحب النقدي 
  إيداع الشيكات 
 سحب الشيكات 
 إصدار شيكات مصرفية 
  إصدار شيكات مصّدقة 
 الحواالت المصرفية 
 األوامر الدائمة والتوطين 

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

تخضع العمليات أعاله لتواريخ الحق والعموالت والرسوم والمصاريف األخرى المطبقة من 
 المصرف من حين آلخر. 

 

  

Monthly Debit Interest =
Interest Rate × Overdrawn Balance × Overdrawn nb of days

360 × 100
 

360 × 100 

 صدفةطبّق فائدة مدينة شهرية على المبالغ المكشوفة ت: 
 %25 الليرة اللبنانية

 %15 الدوالر األميركي

 
 الفائدة وفقا  للمعادلة التالية:ويتم احتساب 

 
 الحساب خاللهاعدد األيام التي ُكشف  xالرصيد المكشوف  xل الفائدة معدّ  = الفائدة المدينة الشهرية

 

  باأللف على أعلى رصيد مدين. 2يتم تطبيق رسوم فصلّية بقيمة 

 دفتر الشيكات. طلب إصدار ال ُتطّبق رسوم على 
  دوالر أميركي أو ما يعادله بالليرة  2بقيمة  ساكن مقطوعحساب يطّبق رسم

خالل  معاملة مصرفية على الحساباللبنانية شهريا  وذلك إذا لم يتم إجراء أي 

 أشهر متتالية. 6مدة 

  على التاجر البيع، يترتب ةنقطالدفع المثبت لدى جهاز  فقدانفي حالة تلف أو 
 دوال أميركي. 1,000دفع رسم قدره 

 وذلك في دوالرات أميركية أو ما يعادله بالليرة اللبنانية  5مولة بقيمة تطّبق ع

 .المصرفمع  التعاقدية إنهاء كامل العالقةوالحساب  اقفال حال

 


