
 
 
 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  NN°°  CCMM..0011//22002200  

-CONCLUSION DE CONVENTIONS POUR LA PERSONNALISATION DES 
CARTES BANCAIRES- 

 

LLaa  BBHH  BBAANNKK  se propose de lancer une consultation Nationale pour la conclusion de 
conventions pour la personnalisation des cartes bancaires, la mise sous enveloppe sécurisée et 
livraison des cartes et codes au Bureau d’ordre central de la Banque. 

 

  

LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ssoocciiééttééss  qquuii  ddééssiirreenntt  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  pprréésseennttee  ccoonnssuullttaattiioonn,,  ddooiivveenntt  ssee  

pprréésseenntteerr  aauu  SSeeccrrééttaarriiaatt  ppeerrmmaanneenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ddee  llaa  BBHH--BBAANNKK  ssiiss    aauu    55èèmmee  
ééttaaggee,,  bbuurreeaauu  nn°°  550077bbiiss  ddee  ll''IImmmmeeuubbllee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  llaa  BBHH--BBAANNKK,,  àà  ll’’eessppaaccee  ddee  TTuunniiss  BBlloocc  KK,,  

11007733  MMoonntt  ppllaaiissiirr,,  mmuunniiss  ddee  lleeuurr  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee  eett  dduu  ccaacchheett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  rreepprréésseennttééee  ppoouurr  

rreettiirreerr  llee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  yy  aafffféérreenntt..  
  

  LLeess  ooffffrreess  ddoonntt  llaa  vvaalliiddiittéé  eexxiiggééee  eesstt  ddee  9900  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  dduu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddaattee  lliimmiittee  ffiixxééee  

ppoouurr  llaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  ooffffrreess,,  ddooiivveenntt  êêttrree  eennvvooyyééeess  ppaarr  vvooiiee  ppoossttaallee  eett  eenn  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ppaarr  rraappiidd--

ppoossttee  oouu  rreemmiisseess  ddiirreecctteemmeenntt  eett  ccoonnttrree  rrééccééppiisssséé  aauu  bbuurreeaauu  dd’’oorrddrree  cceennttrraall  ((BB..OO..CC))  ddee  llaa  BBHH  aauu  nnoomm  

ddee  llaa  BBHH--BBAANNKK  ––  BBuurreeaauu  dd’’OOrrddrree  CCeennttrraall  ::  1188,,  AAvveennuuee  MMoohhaammeedd  VV,,  11002233  TTuunniiss..  
    

  EElllleess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  99  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
  

  UUnnee  eennvveellooppppee  eexxttéérriieeuurree  ffeerrmmééee  nnee  ccoommppoorrttaanntt  qquuee  llaa  mmeennttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::    
  

««  AA  NNEE  PPAASS  OOUUVVRRIIRR  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  NN°°  CCMM..0011//22002200      

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  DDEE  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  PPOOUURR  LLAA  PPEERRSSOONNNNAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  CCAARRTTEESS  BBAANNCCAAIIRREESS  »» 

  

CCeettttee  eennvveellooppppee  eexxttéérriieeuurree  ddooiitt  rreennffeerrmmeerr  eett  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé  ::  
  

11..  LLeess  ppiièècceess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  éénnuumméérrééeess  ddee  11  àà  66  éénnuumméérrééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  99  dduu  CC..CC..AA..PP..    

22..    UUnnee  pprreemmiièèrree  eennvveellooppppee  iinnttéérriieeuurree  ffeerrmmééee  ppoorrttaanntt,,  oouuttrree  llee  nnoomm  dduu  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree,,  llaa  

mmeennttiioonn  ««    OOffffrree  tteecchhnniiqquuee  »»..  EEllllee  ddooiitt  ccoonntteenniirr  lleess  ppiièècceess  ddééssiiggnnééeess  àà  ll’’aalliinnééaa    bb))  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  99  dduu  CC..CC..AA..PP..  

  

33..  UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  eennvveellooppppee  iinnttéérriieeuurree  ffeerrmmééee  ppoorrttaanntt,,  oouuttrree  llee  nnoomm  dduu  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree,,  llaa  

mmeennttiioonn  ««  OOffffrree  ffiinnaanncciièèrree  »»..  EEllllee  ddooiitt  ccoonntteenniirr  lleess  ppiièècceess  ddééssiiggnnééeess  àà  ll’’aalliinnééaa    aa))  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

99  dduu  CC..CC..AA..PP..  

  
LLeess  ccooppiieess  ssccaannnnééeess  ddeess  ddooccuummeennttss  ddeemmaannddééss  ssoouuss  ffoorrmmee  oorriiggiinnaallee  oouu  ccooppiieess  cceerrttiiffiiééeess  

ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  oorriiggiinnaauuxx  nnee  ssoonntt  ppaass  aacccceeppttééeess..  

  

  LLaa  ddaattee  lliimmiittee  ddee  rréécceeppttiioonn  ddeess  ooffffrreess  eesstt  ffiixxééee  aauu  MMeerrccrreeddii 11/11/2020 jjuussqquu’’àà  1166  hheeuurreess;;  ddaattee  

eett  hheeuurree  lliimmiitteess  ffiixxééeess  ppoouurr  llaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  ooffffrreess..  LLaa  ddaattee  ccoonnssiiggnnééee  aauu  ccaacchheett  dduu  bbuurreeaauu  dd''oorrddrree  

cceennttrraall  ddee  llaa  BBHH--BBAANNKK  ffaaiitt  eexxcclluussiivveemmeenntt  ffooii..  

  

TToouuttee  ooffffrree  iinnccoommppllèèttee  oouu  ppaarrvveennuuee  aapprrèèss  llaa  ddaattee  eett  ll’’hhoorraaiirree  pprreessccrriittss  sseerraa  rreejjeettééee..  


