قائمة بجميع رسوم  - Key2Benefitsمكتب خدمات األطفال واألسرة في والية نيويورك
جميع الرسوم

المبلغ

التفاصيل

شراء البطاقة

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على حامل البطاقة لشراء البطاقة ألول مرة بالنسبة للحسابات مسبقة الدفع.

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما شهرية على أي حسابات مسبقة الدفع.

البدء

االستخدام الشهري
الرسوم الشهرية
إضافة أموال
اإليداع المباشر

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على اإليداعات المباشرة في الحسابات مسبقة الدفع .ال يمكن تعبئة هذه البطاقات من قبل حامل البطاقة أو أي كيان آخر بخالف
الكيان ال ُمصدِر.

إعادة تعبئة النقد

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على إعادة تعبئة النقد في الحسابات مسبقة الدفع .ال يمكن إعادة تعبئة هذه البطاقات من قبل حامل البطاقة أو أي كيان آخر بخالف
الكيان ال ُمصدِر.

إنفاق األموال

تسديد الفواتير (التوصيل العادي)

 0,00دوالر

إذا كان برنامجك يسمح بتسديد الفواتير ،فسيتم إتمام معامالت التسديد العادي للفواتير التي تم إنشاؤها من خالل الموقع اإللكتروني لحامل البطاقة في
رسوما على تسديد الفواتير
غضون  3أيام عمل للمدفوعات اإللكترونية و 7أيام تقريبًا إذا كان التسديد يتطلب إرسال شيك ورقي عبر البريد .ال نفرض
ً
ً
توصيال عاديًا على الحسابات مسبقة الدفع.
الذي يتطلب

تسديد الفواتير (التوصيل المستعجل)

 0,00دوالر

ال نقدم خدمة التسديد المستعجل للفواتير.

الحصول على النقد
السحب من ماكينة الصراف اآللي (داخل الشبكة)

 0,00دوالر

يشير مصطلح "داخل الشبكة" إلى شبكة ماكينات الصراف اآللي لبنك  ،KeyBankوماكينات الصراف اآللي لشبكة  Allpointوهي متاحة بدون
رسوم إضافية .يمكن العثور على المواقع على  key.com/locatorأو  .Allpointnetwork.comال نفرض رسو ًما على عمليات السحب من
ماكينات الصراف اآللي داخل الشبكة.

السحب من ماكينات الصراف اآللي (خارج الشبكة)

 1,50دوالر

هذه رسومنا .يشير مصطلح "خارج الشبكة" إلى جميع ماكينات الصراف اآللي خارج شبكة ماكينات الصراف اآللي من بنك  .KeyBankقد تتحمل
رسو ًما أخرى يفرضها مشغّل ماكينة الصراف اآللي ،حتى إذا لم تكمل المعاملة.

المعلومات
خدمة العمالء (آلية)

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على االتصال بخط خدمة العمالء اآللي ،بما في ذلك عمليات االستعالم عن الرصيد.

خدمة العمالء (محادثة الموظف)

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على االتصال بخدمة العمالء والتحدث مع أحد الموظفين.

االستعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف اآللي (داخل
الشبكة)

 0,00دوالر

يشير مصطلح "داخل الشبكة" إلى شبكة ماكينات الصراف اآللي لبنك  .KeyBankيمكن العثور على المواقع على  .key.com/locatorنحن ال
نفرض رسو ًما على عمليات االستعالم عن الرصيد من الماكينات داخل الشبكة.

االستعالم عن الرصيد من
ماكينات الصراف اآللي (خارج
الشبكة)

 0,00دوالر

رسوما أخرى
يشير مصطلح "خارج الشبكة" إلى جميع ماكينات الصراف اآللي خارج شبكة ماكينات الصراف اآللي من بنك  .KeyBankقد تتحمل
ً
رسوما على عمليات االستعالم عن الرصيد من الماكينات خارج الشبكة.
يفرضها مشغّل شبكة ماكينات الصراف اآللي .نحن ال نفرض
ً

استخدام بطاقتك خارج الواليات المتحدة
المعامالت الدولية

%3

يتم فرض  %3من المبلغ بالدوالر األمريكي لكل معاملة .يفرض  KeyBankرسوم تحويل العمالت على جميع المعامالت الدولية.

السحب من ماكينات الصراف اآللي الدولية

 3,00دوالرات

هذه رسومنا لكل معاملة .قد تتحمل رسو ًما أخرى يفرضها مشغّل ماكينة الصراف اآللي ،حتى إذا لم تكمل المعاملة.

االستعالم عن الرصيد من ماكينات الصراف اآللي الدولية

 0,00دوالر

رسوما أخرى يفرضها مشغّل شبكة ماكينات الصراف اآللي .نحن ال نفرض رسو ًما على عمليات االستعالم عن الرصيد من ماكينات
قد تتحمل
ً
الصراف اآللي الدولية.

عدم النشاط

 0,00دوالر

لن تُفرض عليك رسوم لعدم النشاط.

البطاقة البديلة

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على البطاقات البديلة.

التوصيل المستعجل للبطاقة البديلة خالل يومين

دوالرا
15,00
ً

هذه رسومنا عند طلبك التوصيل المستعجل لبطاقتك البديلة خالل يومين.

تنبيهات الرسائل النصية

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على كل تنبيه نصي تتلقاه.

تنبيهات البريد اإللكتروني

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على تنبيهات البريد اإللكتروني.

عمليات السحب من الشباك من فروع البنوك األعضاء
المشاركة في شبكة ®Mastercard

 0,00دوالر

ال نفرض رسو ًما على عمليات السحب من الشباك من البنوك األعضاء المشاركة في شبكة ®.Mastercard

غير ذلك

أموالك مؤهلة للحصول على تأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ( .)FDICسيتم االحتفاظ بأموالك في بنك  KeyBankأو تحويلها إليه وهو مؤسسة مؤمن عليها من جانب المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ( .)FDICبمجرد
دخول أموالك إلى البنك ،يتم تأمينها حتى  250,000دوالر أمريكي من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في حالة عدم قدرة  KeyBankعلى تأمينها ،وذلك بشرط استيفاء شروط محددة لتأمين الودائع .راجع
 fdic.gov/deposit/deposit/repaided.htmlلمعرفة التفاصيل.
ال يتوفر سحب على المكشوف/تسهيالت ائتمانية.
تواصل مع  KeyBankعبر االتصال على الرقم  1-866-295-2955أو عبر البريد على العنوان  KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid Cards, 127 Public Square Cleveland, Ohio 44114أو تفضل
بزيارة www.Key2Benefits.com.
للحصول على معلومات عامة عن الحسابات مسبقة الدفع ،تفضل بزيارة  .cfpb.gov/prepaidإذا كان لديك ش كوى بشأن حساب مسبق الدفع ،فاتصل بمكتب الحماية المالية للعمالء ) (Consumer Financial Protection Bureauعلى الرقم 1-
 855-411-2372أو تفضل بزيارة .cfpb.gov/complaint
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