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       Youth Account & Debit Card 

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

 
 التعريف
حسب ، Youth، منها بطاقة الدفع العادية للشباب وبمزايا خاصةمخصص جاري من دون دفتر شيكات،  حساب

)الرجاء مراجعة أهم الخصائص والشروط التابعة لبطاقة الدفع YouthPlus أو   Youth  الباقة المختارة
 (.Youthالعادية 

 

 
Definition  
Current non-checking account dedicated to young individuals, with special benefits, including 
a Youth Debit Card, depending on the chosen Youth Package or YouthPlus Package (Please refer 
to the Key Facts Statement regarding the Youth Debit Card). 

 
 االْساسية العمالت

 .الدوالر األميركي أو الليرة اللبنانيةإّما  
Currency 

Either LBP or USD. 

 
 المزايا

 يَسمح للعميل بتشغيل الحساب في أي وقت. ▪
 .أو من خالل عمليات مصرفية أخرى (، التحاويلDebit Cardsبواسطة بطاقات الدفع )أن يتم الدفع  يمكن▪ 
 .مع مميزات خاصة( Debit Cardبطاقة دفع )▪ 
  MedOnline ساعة/ طوال أيام األسبوع عبر خدمة االنترنت المصرفي 24إلى الحساب الوصول  إمكانية▪ 
 :مجانا   MedMobileو 

          دوالر  10,000الحد األقصى لمجموع مبالغ التحويالت المسموح به يوميا  هو: -  
 دوالر  50,000أو Bankmed SAL إذا كانت التحويالت تتم لحسابات في  أميركي  
 .Bankmed SAL  غيرفي مصارف أخرى كانت التحويالت تتم لحسابات  أميركي إذا 

 كشف الحساب:▪ 
 : اللبنانية بالليرة الحساب كشف

 كشف طباعة عند إضافية صفحة لكل لبنانية ليرة 30,000 و األولى للصفحة  لبنانية ليرة 20,000 -

 .شهر أي حساب

 و صفحة ألول لبنانية ليرة 50,000  بقيمة رسم حساب كشف إلصدار إضافي طلب كل على يترتب -

 .إضافية صفحة لكل لبنانية ليرة 50,000

 :األميركي بالدوالر  الحساب كشف

 طباعة عند إضافية صفحة لكل أميركي دوالر 4 و صفحات ثالث ألول أدنى حد أميركي دوالر  3  -

 . شهر أي حساب كشف

 10 و صفحة ألول أميركي دوالر 40 بقيمة رسم حساب كشف إلصدار إضافي طلب كل على يترتب -

 .إضافية صفحة لكل أميركي دوالر

 إمكانية إصدار األوامر الدائمة على الحساب.▪ 
 توطين فواتير الخدمات العامة وغيرها من الفواتير.▪ 
 سجل مالي. في انشاءيساعد ▪ 

 

Benefits 

▪ Allows the client to operate the account at any time. 

▪ Payments can be made by debit cards, transfers or other transactions. 
▪ Debit card with special benefits. 
▪ Free 24/7 access to the account via MedOnline and MedMobile services: 

- Maximum total amounts of transfers allowed per day: USD 10,000 if transfers made  
to  Bankmed accounts or USD 50,000 if transfers made  to non-Bankmed accounts. 

▪ Statement of account: 
Statement of account in LBP: 

- LBP 20,000 for the first page, and LBP 30,000 for each additional  page upon printing 

any month’s statement. 

- Each additional request is subject to fees of LBP 50,000 for the first page and  

LBP 50,000 per each additional page 

Statement of account in USD: 

- USD 2 minimum for the first 3 pages, and USD 4 for each additional page upon 

printing any month’s statement. 

- Each additional request is subject to fees of USD 4 for the first page and USD 10 per 

each additional page 

▪ Standing orders on the account are allowed. 
▪ Domiciliation of utility and other bills. 
▪ Helps in building a financial record. 

 
 لفتح الحسابمعايير األهلية 

 حساب فردي فقط.▪ 
عاما ، باستثناء: األميين،  25و  18يتراوح عمره بين  ، مقيم في لبنان،يمكن فتح الحساب من قبل أي عميل▪ 
 ومواطني البلدان الخاضعة للعقوبات. لمكفوفين، فاقدي األهليةا
  من دون دفتر شيكات جاريالرصيد إلى حساب يحول يجب ان و  ،26لعند بلوغ العميل سن ايقفل الحساب ▪ 

 . العميل  باسم يفتح 
 الخاصة  FATCAيجب على مواطني الواليات المتحدة األمريكية التوقيع على نماذج ▪ 
 المطلوبة )قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية(.  

 
 

 الحد األدنى للرصيد
 .الحسابفتح عند بالليرة اللبنانية   اأو ما يعادلهدوالر اميركي  20 

 

Eligibility Criteria 

▪ Individual account only. 
▪ Any client from the age of 18 to 25 years, residing in Lebanon, except for: illiterate, blind, 
incapable & citizens of sanctioned countries. 
▪ The account will be closed once the client reaches 26 years of age, and the balance should be 
transferred to a regular current non-checking account opened in the client’s name. 
▪ Citizens of the United States of America must sign the required special FATCA forms (Foreign 
Account Tax Compliance Act). 

 

Minimum balance 
USD 20 or its equivalent in LBP upon account opening. 

 
 الوثائق المطلوبة

 الهوية األصلية )سارية المفعول( الخاصة بالعميل.بطاقة  ▪
 جواز السفر األصلي )ساري المفعول( بالنسبة لغير اللبنانيين. ▪
 لفتح حساب في حال كانت العالقة التعاقدية جديدة مع المصرف. المستندات المطلوبةيتم توقيع  ▪
 .Youth Accountالخاصة بال  (debit cardبطاقة الدفع )  استمارة طلب   ▪
 مستندات أخرى قد تكون مطلوبة.أية  ▪

 

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 a new relationship 
with the Bank. 
▪ The Youth Account debit card application form. 

▪ Any other documents that may be requested. 

 
 الرسوم

  :الحساب بقيمةعلى  ثابتة تطبّق رسوم شهرية▪ 
 Youth  لباقة ليرة لبنانية    100,000دوالر أميركي أو - 6
 YouthPlus  لباقة  ليرة لبنانية50,000 أو دوالر أميركي  - 4
  .باأللف على أعلى رصيد مدين 5تطبيق رسوم فصليّة بقيمة ▪ 

 
Charges 
▪ Fixed monthly account fees of: 
- 6 USD or 100,000 LBP for  Youth Package 
- 4 USD or 50,000 LBP for  YouthPlus Package 
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 يلي معّدل الفائدة المدينة الشهرية على المبالغ المكشوفة صدفة:فيما ▪ 

 %25 الليرة اللبنانية
 %20 الدوالر األميركي

 

 

 
 ويتم احتساب الفائدة وفقا  للمعادلة التالية:

 
 عدد األيام التي ُكشف خاللها الحساب  xالرصيد المكشوف  xمعّدل الفائدة الفائدة المدينة الشهرية = 

100x360 
 
 
 

 ال تدفع فائدة دائنة لهذا الحساب ▪ 
 يتم لم إذا وذلك شهريا   لبنانية ليرة 100,000  أو أميركي دوالر 10 بقيمة مقطوع ساكن حساب رسم يطبّق ▪

 .متتالية أشهر 6 مدة خالل مصرفية عملية أي إجراء
 .الحساب إقفال عند ذلك و لبنانية ليرة 100,000 أو أميركية دوالرات 7 بقيمة عمولة تطبّق ▪
 إنهاء حال في الحساب اقفال عند وذلك لبنانية ليرة 150,000 أو أميركية دوالرات 10 بقيمة عمولة تطبق▪  

 .نهائيا   المصرف مع التعاقدية العالقة

▪ Quarterly charge of 5 per mill on the highest debit balance. 
 
▪ Monthly debtor interest rate applied on the amounts accidentally overdrawn as follows: 

LBP  25% 

USD  20% 

 

 

Interest computation is done according to the following formula: 

 

Monthly Debit Interest = Interest Rate x Overdrawn Balance x Overdrawn nb of Days 

360x100 

▪ No credit interest rate will be applied on this A/C . 
▪  Fixed Monthly dormancy fee of USD 10 or 100,000 LBP if no banking transactions are done 
for 6 consecutive months. 
▪  A commission of USD 7 or 100,000 LBP is applicable on the account upon closure. 
▪ A commission of USD 10 or 150,000 LBP on the account upon closure, if relationship is 

terminated with the Bank. 

 معلومات هامة

 .األموال الجديدة، نقدا  أو بأموال جديدةيقتضي تسديد العموالت والمصاريف المتعلقة بحسابات 
 

 المصرفية الممكن  تطبيقها لعملياتا
 اإليداع النقدي ▪
 السحب النقدي ▪
 إصدار شيكات مصرفية ▪
 الحواالت المصرفية ▪
 األوامر الدائمة والتوطين ▪

 

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

 آلخر. 
 

 الباقة المختارة:

 

⃝   YouthPlus                  ⃝   Youth   

Important Information  

Fees and charges related to Fresh Funds account(s) will be collected in Fresh Funds. 
 

Applicable transactions  

▪ Cash Deposit 

▪ Cash Withdrawal 

▪ 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. 
 

Chosen package: 

⃝  Youth                  ⃝  YouthPlus 

 2023شباط  1تطبق الرسوم اعتبارا من 

 تصريح العميل
لقد استلمنا نسخة عن الكتاب الحاضر وفهمنا مضمونه ونوافق عليه، كما نوافق على )أ( أن العموالت ومعدالت 

شروط التي وفقا  للبنود والالمصرف  متنه قابلة للتعديل في أي وقت من قبلالفوائد والمصاريف المشار اليها في 

ترعى عالقتنا بمصرفكم وتلك المتعلقة بالمنتج/الخدمة؛ )ب( أن هدف هذا الكتاب هو على سبيل التوضيح 

 واالعالم فقط، وهو ال يحدد وال يغطي بالتفصيل كافة بنود وشروط المنتج/الخدمة موضوع الكتاب الحاضر؛

)ج( وأن هذا الكتاب ال يحل محل وال يمكن اعتباره بأي شكل من األشكال بمثابة تعديل للعقود والمستندات 

؛ )د( أنه وباإلضافة الى العموالت المذكورة أعاله، تقيد على األخرى الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالمنتج/الخدمة

ة العموالت والمصاريف" المعتمدة من قبل المصرف حسابنا مباشرة ، حيث تتوجب، العموالت الواردة في "الئح

ونصرح بأننا قد اطلعنا على الالئحة المذكورة وأخذنا علما  ونوافق بأنها قابلة للتعديل في أي وقت من قبل 

 . المصرف الذي يقوم بوضعها لدى فروعه لمراجعتها من قبل العمالء

 

 

 الثالثي اسم العميل       رقم التعريف  

  التوقيع           يخالتار

Fees are effective 1st Feb 2023 

Client Declaration 

We hereby acknowledge receipt copy of this Key Facts Statement (KFS), understand and 

approve its content, and agree that (i) the commissions, interest rates, and charges referred to 

herein may be amended at any time by the bank in accordance with the terms and conditions 

governing our relation with your bank and the relevant product/service; (ii) this KFS as a whole 

is intended for informational purposes only and does not define nor cover in detail all the terms 

and conditions of the proposed product/service described herein; (iii) that this KFS shall not 

supersede nor be considered in any way as amending any of the agreements and other 

documents signed by us under or in relation to the product/service; and (iv) that, in addition to 

the commissions mentioned above, the commissions mentioned in the "Tariff Guide" shall be 

charged directly to our account, where applicable, and we hereby declare that we are aware of 

its content and we acknowledge and agree that it is subject to modifications at any time by the 

bank who is publishing it in all its branches for review by the clients. 

CLIENT’S FULL  NAME                     CLIENT’S CIF 

SIGNATURE      DATE 
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Bankmed Youth Account Debit Card is a payment card that provides you with 

electronic access to your current account(s) at Bankmed.  

 Offered to Bankmed current account holders aged between 18 and 25 

years. 

 Existence of a specific current account with Bankmed is a must . 

 

Youth Debit Card Benefits  

 Can be used on ATM and on points-of-sale, both locally and 

internationally where the  VISA logo is shown. 

 Accepted on websites that honor Visa cards as means of payment. 

 Offered in USD or LBP currencies. 

 Free SMS service. 

 

 

 

 توفر لك امكانية الدخول الكترونيا   الصادرة عن بنك البحر المتوسط الدفع العاديةYouth بطاقة حساب 

 .Bankmedإلى حسابك)كم( لدى 

 سنة. 25و  18الذين تتراوح اعمارهم ما بين  تقدم ألصحاب الحسابات الجارية  

  ضرورة وجود حساب جار خاص لدى Bankmed. 

 

 Youth مزايا بطاقات الدفع  

 التي تحمل   يمكن استخدامها على أجهزة الصّراف اآللي ونقاط البيع محليا  وفي الخارج

  شعار فيزا.

 يمكن استعمال البطاقة على المواقع االلكترونية التي تقبل بطاقات فيزا كوسيلة دفع 

   و بالليرة اللبنانية.أمتوفرة بالدوالر األميركي 

  خدمة الرسائل النصية القصيرةSMS   مجانا(.) 

Additional benefits depending on the chosen below packages: حسب الباقة المختارة أدناه:  مزايا إضافية 

Youth Youth Plus  برنامجYouth Plus  برنامج Youth 

Free Anghami Plus Application: Free Anghami 

Application: 

  المجاني: Anghami Plusتطبيق   المجاني: Anghamiتطبيق 

Unlimited Downloads: Download and play an 

unlimited number of songs, play the music you want 

around the clock without any commercial 

interruption and share the music with your friends 

on your favorite social network.  

Limited Downloads: 

Stream millions of songs 

and get up to 20  songs 

downloads per month 

without any commercial 

interruption, and share the 

music with your friends on 

your favorite social 

network. 

تحميل محدود: تصفح ماليين 

أغنية  شهريا   20األغاني وحّمل 

بدون إعالنات وشارك الموسيقى 

أصدقائك على  الشبكة  مع

 االجتماعية المفضلة لك .

تحميل غير محدود:  حّمل واستمع إلى عدد غير محدود من االغاني 

وإلى الموسيقى التي تريدها على مدار الساعة بدون إعالنات 

  وشارك أصدقائك بها على الشبكة االجتماعية المفضلة لك.

Free Travel Insurance: السفر: التأمين المجاني خالل 

Get a distinctive array of benefits while travelling with your Youth Debit card:  الدفع  السفر مع بطاقة مميّزة من المزايا أثناء احصل على مجموعةYouth : 

- Emergency Medical Expenses up to USD 50,000 in case of personal accident, 

illness, or body injury. 

نفقات الطوارئ الطبية  في حال وقوع حادث شخصي، مرض أو إصابة في الجسم  لغاية  -

 دوالر أمريكي 50,000

- Emergency Evacuation and Repatriation Expenses up to USD 500,000 -   دوالر أمريكي 500,000ت االخالء الطبي الطارئ والعودة إلى الوطن  لغاية نفقا 

- Personal Accident up to USD 25,000 -  دوالر أمريكي 25,000. الـتأمين ضد الحوادث الشخصية  لغاية 

- Medical Assistance - المساعدة الطبية 

- Travel Assistance - المساعدة أثناء السفر 

The insurance coverage is valid for trips not exceeding 90 days.  يوما. 90التغطية التأمينية صالحة للرحالت التي ال تتجاوز 

Free Ride Services: :خدمات التنقل المجاني 

Limited to 3 rides with UGO TAXI up to 7$ each ride using a special promocode 

(YOUTHBankmed  (  and limited to 3 rides with ALLO TAXI up to 10$ each ride 

using a special  promocode (BankmedYOUTH), 15% discount on each additional 

ride. 

عند استعمال الرمز  UGO TAXIدوالرات أمريكية لكل تنقل مع  7مرات لغاية  3الركوب مجانا  

دوالرات أمريكية   10مرات لغاية  3والركوب مجانا  ( YOUTHBankmedالمخصص لهذا البرنامج )

(، BankmedYOUTHعند استعمال الرمز المخصص لهذا البرنامج ) ALLO TAXIلكل تنقل  مع 

 على كل تنقل إضافية. %15حسم 

Best Movies and Entertainments: 

Get instant discount of LBP 3,000 at CinemaCity and Empire Cinemas (up to 2 

tickets). 

 أفضل األفالم والترفيه

و  CinemaCityلغاية تذكرتي سينما في صاالت  )ليرة لبنانية 3,000(احصل على حسومات فورية 

Empire Cinemas 

Rewards: :المكافآت 

Cash Back: Earn 1% cash back for every USD 1 or its equivalent spent on purchases 

Or  

Talk Time: With Touch or Alfa get  Talk Time equivalent in USD to 1% of the 

purchases to be credited on your prepaid or postpaid line. 

 

 

ت صرفه على المشتريامكافئة نقدية لكل دوالر أمريكي أو ما يعادله يتم   %1احصل على  :استرداد أموال

 أو

من قيمة المشتريات يتم قيدها  %1تحدث: احصل على دقائق تحدث بما يعادل  بالدوالر األمريكي  دقائق

 .Alfaاو  Touchفي حساب على خطك الثابت أو المدفوع سلفا  من 

Valuable Discounts : حسومات قيّمة: 

Get Valuable Discounts in many merchants when you use your Youth Debit Card, 

to know more details kindly visit www.bankmedyouthprogram.com. 

، Youthالدفع  طاقة احصل على  حسومات قيّمة لدى مجموعة واسعة من التجار  عند استعمالك ب

: لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع اإللكتروني المخصص لهذا البرنامج

.www.bankmedyouthprogram.com 

Card Fees رسوم البطاقة 

Issuance / Maintenance Fee = LBP 50,000-Fresh USD 3 -Local USD 10 Monthly from 
card issuance date.  

دوالر  3 –ليرة لبنانية  Local USD – 50,000  دوالر أمريكي 10 =الصيانة / اإلصدار رسوم

 .البطاقة إصدار تاريخ من شهريا   -  Fresh أمريكي 

Other Fees رسوم أخرى 

http://en.wikipedia.org/wiki/Payment_card
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_account
http://www.bankmedyouthprogram.com/
http://www.bankmedyouthprogram.com/
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Transaction Type Fees نوع العملية الرسوم 

On- Bankmed ATM Cash Withdrawal $0 $0 
السحب النقدي من أجهزة الصّراف اآللي الخاصة ببنك البحر 

 المتوسط

On- Bankmed Balance Inquiry $0 $0 
االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصّراف اآللي الخاصة 

 ببنك البحر المتوسط

Local Network ATM Cash Withdrawal 
LBP 50,000 - Fresh 0.75% 

- Local USD 2 

 %0.75 –ليرة لبنانية  50,000

دوالر  Fresh  - 2 دوالر أمريكي 

 Local USD  أمريكي
 
 

 السحب النقدي من أجهزة الصّراف اآللي عبر الشبكة المحلية

Local Network ATM Balance Inquiry 
$0 $0 

االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصّراف اآللي عبر الشبكة 

 المحلية

International ATM Cash Withdrawal 2% with a minimum of 

USD 7 or its equivalent 
او  دوالر أمريكي  7وبحد أدنى  2%

  هما يعادل

 السحب النقدي من أجهزة الصّراف اآللي خارج لبنان

International Balance Inquiry $0.50 $0.50 االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصّراف اآللي خارج لبنان 

Card Replacement Fee LBP 100,000 - Fresh USD 

5 - Local USD 16 
 – Local USD  دوالر أمريكي 16

دوالر  5  –ليرة لبنانية  100,000

 -  Fresh أمريكي 

 

 رسوم استبدال البطاقة

 

Foreign Exchange Rate 

 

 سعر صرف العمالت األجنبية 

All card transactions occurred in a currency other than the card currency will be 

calculated based on the market exchange rates effected on the date of the 

conversion with a charge fee 4.5%. 

 

Cross-Boarder 

Cross Boarder Fee All card transactions performed outside Lebanon will be 

subjected to overseas transaction fee of 1.5% when the transaction currency is 

same as card currency 

 

For detailed information about the above listed benefits and services please refer 

to Bankmed website www.bankmed.com.lb  

 

Fees are effective 1st Feb 2023. 

 

يتم احتساب جميع العمليات على البطاقة، والتي تتم بعملة أخرى غير عملة البطاقة، بناء على أسعار 

 :%4.5 سوق القطع كما في تاريخ التحويل مع رسم اضافي يصل إلى

 

 المنفذة خارج لبنانلعمليات ا

 مالتمعاالرسم العمليات المنفذة خارج لبنان تخضع جميع العمليات المنفذة خارج لبنان إلى رسوم  

 .عندما تكون عملة العملية مماثلة لعملة البطاقة٪ 1.5خارجية بنسبة 

 

لمزيد من المعلومات حول المزايا والخدمات المذكورة أعاله يرجى زيارة موقعنا االلكتروني 

 www.bankmed.com.lb 

 

 

 

  . 2023شباط  1تطبق الرسوم اعتبارا من 

 

Client Declaration 

We hereby acknowledge receipt copy of this Key Facts Statement (KFS), 

understand and approve its content, and agree that (i) the commissions, interest 

rates, and charges referred to herein may be amended at any time by the bank in 

accordance with the terms and conditions governing our relation with your bank 

and the relevant product/service; (ii) this KFS as a whole is intended for 

informational purposes only and does not define nor cover in detail all the terms 

and conditions of the proposed product/service described herein; (iii) that this KFS 

shall not supersede nor be considered in any way as amending any of the 

agreements and other documents signed by us under or in relation to the 

product/service; and (iv) that, in addition to the commissions mentioned above, the 

commissions mentioned in the "Tariff Guide" shall be charged directly to our 

account, where applicable, and we hereby declare that we are aware of its content 

and we acknowledge and agree that it is subject to modifications at any time by the 

bank who is publishing it in all its branches for review by the clients. 

 
CLIENT’S FULL  NAME                     CLIENT’S CIF 
SIGNATURE      DATE 

 

 تصريح العميل

لقد استلمنا نسخة عن الكتاب الحاضر وفهمنا مضمونه ونوافق عليه، كما نوافق على )أ( أن العموالت 

وفقا   المصرف ومعدالت الفوائد والمصاريف المشار اليها في متنه قابلة للتعديل في أي وقت من قبل

بمصرفكم وتلك المتعلقة بالمنتج/الخدمة؛ )ب( أن هدف هذا الكتاب للبنود والشروط التي ترعى عالقتنا 

هو على سبيل التوضيح واالعالم فقط، وهو ال يحدد وال يغطي بالتفصيل كافة بنود وشروط المنتج/الخدمة 

موضوع الكتاب الحاضر؛ )ج( وأن هذا الكتاب ال يحل محل وال يمكن اعتباره بأي شكل من األشكال 

باإلضافة ؛ )د( أنه وعقود والمستندات األخرى الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالمنتج/الخدمةبمثابة تعديل لل

الى العموالت المذكورة أعاله، تقيد على حسابنا مباشرة ، حيث تتوجب، العموالت الواردة في "الئحة 

أخذنا ذكورة والعموالت والمصاريف" المعتمدة من قبل المصرف ونصرح بأننا قد اطلعنا على الالئحة الم

علما  ونوافق بأنها قابلة للتعديل في أي وقت من قبل المصرف الذي يقوم بوضعها لدى فروعه لمراجعتها 

 . من قبل العمالء

 
 الثالثي اسم العميل       رقم التعريف  

  التوقيع           التاريخ

http://www.bankmed.com.lb/
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