Bankmed Youth Account Debit Card is a payment card that provides you
with electronic access to your current account(s) at Bankmed.
 Offered to current account holders aged between 18 and 25 years.
 A specific current account with Bankmed is needed.
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 notification.
 Cellular phones and Mobi internet recharge services on Bankmed ATMs.
 PinPay Application.
 Free Verified by Visa service.
 Additional benefits depending on the chosen below packages:
Youth
Youth Plus
Welcome Gifts
1. Enjoy an array of distinctive benefits if
you’re a Touch or Alfa user :
 A 2-hour talk time for postpaid lines
 Web and Talk bundle for Touch users
60 Minutes talk time
300 Minutes to a preferred
number
600 Internet MB
440 Local SMSs
 4x4 package for Alfa users
40 Minutes talk time
4 hours to preferred number
400 Internet MB
400 Local SMS
2. Prepaid Park Meter Card up to a limit of LBP
20,000 Or Pinpay Credits allows you to shop
via PinPay mobile application with LBP 20,000
credits
3. Virgin megastore discount 10% (T&C apply)
4. Free play for 15 minutes at Cozmo city –
Beirut Souks futuristic entertainment center.
Free Anghami Application: Limited
Downloads: Stream millions of songs and
get up to 20 downloads per month without
any commercial interruption, and share the
music with your friends on your favorite
social network.
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Welcome Gifts
Prepaid Park Meter Card up to a
limit of LBP 20,000 Or Pinpay
Credits allows you to shop via
PinPay mobile application with
LBP 20,000 credits.
Virgin megastore discount 10%
(T&C apply).
Free play for 15 minutes at
Cozmo city – Beirut Souks
futuristic entertainment center.

Free Anghami Plus Application:
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.
Free Travel Insurance: Get a distinctive array of benefits while travelling with your
Bankmed Youth Debit card :
•
Emergency Medical Expenses up to USD 50,000 in case of personal
accident, illness, or body injury.
•
Emergency Evacuation and Reparation Expenses up to USD 500,000
•
Personal Accident up to USD 25,000
•
Medical Assistance
•
Travel Assistance
The insurance coverage is valid for trips not exceeding 90 days.
Free Ride Services :With UGO TAXI and ALLO TAXI, 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 promcode (BankmedYOUTH). 15% discount
on each ride.
Best Movies and Entertainments: Get Instant discount of LBP 3,000 at CinemaCity +
Empire Cinemas ( up to 2 tickets ).

 الدفع العادية الصادرة عن بنك البحر المتوسط توفر لك امكانيةYouth بطاقة حساب
.Bankmed الدخول الكترونيا ً إلى حسابك(كم) لدى
. سنة52  و81  تقدم ألصحاب الحسابات الجارية الذين تتراوح اعمارهم ما بين
. Bankmed  ضرورة وجود حساب جار خاص لدى
Youth مزايا بطاقات الدفع
 يمكن استخدامها على أجهزة الص ّراف اآللي ونقاط البيع محليا ً وفي الخارج التي
.تحمل شعار فيزا
. يمكن استعمال البطاقة على المواقع االلكترونية التي تقبل بطاقات فيزا كوسيلة دفع
. متوفرة بالدوالر األميركي أو بالليرة اللبنانية
.)ً (مجاناSMS  خدمة الرسائل النصية القصيرة
 خدمات التشريج ودفع فواتير اشتراك اإلنترنت عبر أجهزة الص ّراف اآللي التابعة لـ
.Bankmed
.PinPay  تطبيق
.)ً (مجاناVerified by Visa  خدمة
: مزايا إضافية حسب الباقة المختارة أدناه
Youth Plus برنامج
Youth برنامج
هدايا ترحيبية
:) الحصول مجانا ً على إحدى المزايا التالية8
 (بقيمةPark Meter ً البطاقة المدفوعة مسبقا
او.) ليرة لبنانية520222
 يتم ايداعهاPinPay  ليرة لبنانية من52022
.Youth Account في حساب
.Virgin Megastore . %82) خصم5
 دقيقة في أسواق82 ) تسلية مجانية لمدة3
. بيروت اسواقCozmo city

هدايا ترحيبية
) مجموعة واسعة من الخدمات المميزة1
Touch إذا كنت من مستخدمي خطوط
: Alfa أو
 التحدث لمدة ساعتين للخطوط المدفوعة.ًمسبقا
: الثابتةTouch لمستخدم خطوط
Web Web and Talk  خدماتبرنامج
 دقيقة تحدث مجانية06 رقم مفض ٍل
ٍ  دقيقة تحدث إلى066 MB  إنترنت066  رسالة نصية قصيرة محلية446 : الثابتةAlfa  لمستخدمي خطوط4X4 خدمات برنامج
 دقيقة تحدث مجانية46 رقم مفض ٍل
ٍ  ساعات تحدث إلى4 MB  إنترنت466  رسالة نصية قصيرة محلية466 ) الحصول مجانا ً على إحدى المزايا2
Park ً  البطاقة المدفوعة مسبقا:التالية
او.) ليرة لبنانية260666  (بقيمةMeter
 يتمPinPay  ليرة لبنانية من260666
.Youth Account ايداعها في حساب
.Virgin Megastore%16 ) خصم0
 دقيقة في في11 ) تسلية مجانية لمدة4
 أسواق بيروتCozmo city

 حمّل:  المجانيAnghami Plus تطبيق
حمّل هذا:  المجانيAnghami تطبيق
هذا التطبيق مجانا ً وتمتع بتحميل وسماع
 أغنية26  وتمتع بتحميل،ًالتطبيق مجانا
االغاني والموسيقى التي تريدها على مدار
.ًأو موسيقى تريد سماعها شهريا
. الساعة
: احصل على مجموعة واسعة من خدمات التأمين خالل السفر: خدمات التأمين خالل السفر
 حتى-  مرض أو إصابة في الجسم، نفقات الطوارئ الطبية في حال وقوع حادث شخصي. دوالر أمريكي160666
. دوالر أمريكي210666  حتى-  الـتأمين ضد الحوادث الشخصية خالل السفر. دوالر أمريكي1660666  حتى-  االخالء الطبي في حاالت الطوارئ. المساعدة الطبية المساعدة أثناء السفر-

 التغطية التأمينية صالحة للرحالت التي ال تتجاوز  06يوما.خدمات النقل المجانية :مع  UGO TAXIو  ، ALLO TAXIاستفد من الركوب مجانا ً 0
مرات لغاية  7دوالرات أمريكية مع  UGO TAXIعند استعمال الرمز المخصص لهذا
البرنامج ) (YOUTHBankmedواستفد من الركوب مجانا ً  0مرات لغاية  16دوالرات
أمريكية مع  ALLO TAXIعند استعمال الرمز المخصص لهذا البرنامج
) .(BankmedYOUTHحسم  15%على كل توصيلة.
التسلية والترفيه :خصومات فورية ) 0666ليرة لبنانية( على تذكرتي سينما في صاالت
Cinema Cityو . Cinema Empire
المكافآت :استرداد النقود:مكافآت نقدية مع كل دوالر أمريكي أو ما يعادله يتم شرائه
بالبطاقة ،تحصل تلقائيا ً على  %1مكافئة نقدية .أو دقائق مجانية مع كل دوالر أمريكي أو ما
يعادله يتم شرائه بالبطاقة ،تحصل تلقائيا ً على  %1دقائق مجانية يتم تحويلها الى مجموع
دقائق مكتسبة للخطوط الثابتة أو المدفوعة مسبقا ً من  Touchاو .Alfa
خصومات قيّمة :ا لحصول على خصومات قيّمة تمكنك من االستفادة من الحسومات عند
التسوق ل دى مجموعة واسعة من التجار المشاركين ،لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني المخصص لهذا البرنامجwww.bankmedyouthprogram.com.

Rewards: Cash Back: Earn automatically 1% cash back for every USD 1 spent on
purchases. Or Talk Time: With Touch or Alfa get 1% Talk Time in dollar value on a monthly
basis on you prepaid or postpaid line.
Valuable Discounts : Get Valuable Discounts in many merchants when you use your
Youth Debit Card, to know more details to visit Bankmedyouthprogram.com

رسوم البطاقة :يتم إصدار البطاقة بشكل مجاني.
رسوم أخرى
نوع العملية
السحب النقدي من أجهزة الصرّ اف اآللي الخاصة ببنك البحر
المتوسط
االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصرّ اف اآللي الخاصة
ببنك البحر المتوسط
السحب النقدي من أجهزة الصرّ اف اآللي عبر الشبكة المحلية
االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصرّ اف اآللي عبر الشبكة
المحلية
السحب النقدي من أجهزة الصرّ اف اآللي خارج لبنان
االستفسار عن الرصيد على أجهزة الصرّ اف اآللي خارج لبنان
رسوم استبدال البطاقة
Quasi-Cash Transaction fee

Card Fee :Card is issued free of charge.
Other Fees
الرسوم
$0
$0
$5
$0
 %5مع حد أدنى / $7
 825222ليرة لبنانية
$0.50
 75222 / $2ليرة لبنانية
 %5مع حد أدنى / $7
 825222ليرة لبنانية

سعر صرف العمالت األجنبية
يتم احتساب جميع العمليات على البطاقة التي تتم بعملة أخرى غير عملة البطاقة بناء على أسعار
سوق الصرف في تاريخ التحويل مع رسم اضافي يصل إلى  ٪3572من قيمة العملية.
للحصول على معلومات مفصّلة حول المزايا والخدمات المدرجة أعاله ،يرجى زيارة الموقع
االلكتروني الخاص ببنك البحر المتوسط www.bankmed.com.lb
تصريح العميل
لقد استلمنا نسخة عن الكتاب الحاضر وفهمنا مضمونه ونوافق عليه ،كما نوافق على (أ) أن
العموالت ومعدالت الفوائد والمصاريف المشار اليها في متنه قابلة للتعديل في أي وقت من قبل
المصرف وفقا ً للبنود والشروط التي 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 األخرى الموقعة من قبلنا والمتعلقة
بالمنتج/الخدمة؛ (د) أنه وباإلضافة الى العموالت المذكورة أعاله ،تطبق على حسابنا مباشر ًة ،حيث
تتوجب ،العموالت الواردة في "الئحة العموالت والمصاريف" المعتمدة من قبل المصرف 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.

Fees
$0
$0
$2
$0
2% with a minimum of $7 / LBP
10,500
$0.50
$5 / LBP 7,500
2% with a minimum of $7 / LBP
10,500

Transaction Type
On- Bankmed ATM Cash Withdrawal
On- Bankmed Balance Inquiry
Local Network ATM Cash Withdrawal
Local Network ATM Balance Inquiry
International ATM Cash Withdrawal
International Balance Inquiry
Card Replacement Fee
Quasi-Cash Transaction fee

Foreign Exchange Rate
All card transactions occurred in a currency other than the card currency will be
calculated based on the wholesale market rates effected on the date of the
conversion with a charge fee up to 3.75% of the transaction value.
For detailed information about above listed benefits and services, please refer to
Bankmed website www.bankmed.com.lb
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" apply to our account directly, where applicable, and we hereby
declare that we have read the mentioned guide and taken note of and agree that it
is subject to change at any time by the bank who is publishing it in all its branches
for review by the clients.

