
 

 هيئة تأمين العمل في إلينوي -  Key2Benefitsقائمة بجميع رسوم بطاقة  
 

 جميع الرسوم  مبالغ  تفاصيل
 البداية

 ال تفرض رسوم على شراء البطاقة ألول مرة بالنسبة للحسابات مسبقة الدفع.  0.00$ شراء البطاقة 
 االستخدام الشهري 

 تفرض رسوم شهرية على أي حسابات مسبقة الدفع. ال  0.00$ الرسوم الشهرية 
 إضافة األموال 

 0.00$ إيداع مباشر
 ال تفرض رسوم على اإليداع المباشر في الحسابات مسبقة الدفع. هذه البطاقات ال يمكن 

 شحنها بواسطة حاملها أو أي جهة غير الجهة المصدرة لها. 

 0.00$ إعادة شحن األموال 
إعادة شحن األموال النقدية في الحسابات مسبقة الدفع. هذه البطاقات ال  ال تفرض رسوم على 

 يمكن 

 إعادة شحنها بواسطة حاملها أو أي جهة غير الجهة المصدرة لها. 
 صرف األموال 

 
 دفع الفواتير )دفع منتظم( 

 
$0.00 

الفواتير التي تحدد على  إذا كان برنامجك يسمح بدفع الفواتير، سيتم إجراء معامالت منتظمة لدفع 

  7أيام عمل بالنسبة للدفع اإللكتروني وحوالي  3الموقع اإللكتروني لحاملي البطاقات في خالل 

أيام إذا كان ال بد أن نرسل شيًكا ورقيًا بالبريد لدفع فاتورتك. ال تفرض رسوم على الدفع المنتظم  

 للفواتير بالنسبة للحسابات مسبقة الدفع. 

 ال يتوفر لدينا الدفع المستعجل للفواتير.  0.00$ الفواتير )مستعجل( دفع 

 احصل على األموال النقدية 
 

سحب من ماكينات الصرف )التابعة  
 للبنك(

 

$1.40 
رسومنا كالتالي: يسمح لك بالسحب من الصراف اآللي التابع للبنك مرتين مجانًا كل شهر.  

،  KeyBankماكينات الصرف "التابعة للبنك" معناها ماكينات الصراف اآللي التابعة لشبكة بنك 

ويمكنك معرفة مواقعها على   السحب المجاني من أي مكان من ماكينات الصرف التابعة للبنك. 

key.com/locator  أوAllpointnetwork.com . 
 

سحب من ماكينات الصرف )غير  
 التابعة للبنك(

 

$1.40 

رسومنا كالتالي: يسمح لك بالسحب من ماكينات الصرف غير التابعة للبنك مرتين مجانًا كل شهر.  
 ماكينات

الصرف "غير التابعة للبنك" معناها أي ماكينة صراف آلي غير تابعة لشبكة ماكينات بنك  
KeyBank من المحتمل أيًضا أن . 

 تفرض عليك رسوم من الجهة صاحبة ماكينة الصرف، حتى وإن لم تكمل المعاملة. 
 المعلومات 

 0.00$ خدمة العمالء )اآللية( 
 العمالء اآللية، ومن ضمنها خدمة االستعالم عن ال تفرض رسوم على االتصال بخط خدمة 

 الرصيد. 

 ال تفرض رسوم على االتصال بخدمة العمالء والتحدث مع أحد موظفيها. 0.00$ خدمة العمالء )محادثة موظف( 

االستعالم عن الرصيد على ماكينات  
 الصرف )التابعة للبنك(

$0.00 
. ويمكنك معرفة  KeyBankالماكينات "التابعة للبنك" معناها ماكينات الصرف التابعة لشبكة بنك 

 . key.com/locatorمواقعها على  

 ال تفرض رسوم على االستعالم عن الرصيد من ماكينات الصرف التابعة للبنك. 
االستعالم عن الرصيد على ماكينات  

 الصرف 

 )غير التابعة للبنك( 
$0.00 

ماكينات الصرف "غير التابعة للبنك" معناها أي ماكينة صراف آلي غير تابعة لشبكة ماكينات بنك  
KeyBank من المحتمل أيًضا أن . 

 تفرض عليك رسوم من الجهة صاحبة ماكينة الصرف. 
 استخدام البطاقة خارج الواليات المتحدة 

 % 3 المعامالت الدولية 
رسًما على تحويل   KeyBank% من المبلغ بالدوالر األمريكي لكل معاملة. يفرض  3تفرض رسوم 

 العملة في جميع المعامالت الدولية. 

السحب من ماكينات الصرف خارج  
 الدولة 

$2.75 
رسومنا عن كل معاملة كالتالي: قد تفرض عليك أيًضا رسوم من الجهة صاحبة ماكينة الصرف،  

 حتى وإن 

 تكمل المعاملة. لم 

االستعالم عن الرصيد على ماكينات  
 الصرف خارج الدولة 

 قد تفرض عليك أيًضا رسوم من الجهة صاحبة ماكينة الصرف.  $0.00

 أخرى 
 ال تفرض رسوم على توقف نشاط البطاقة.  0.00$ توقف نشاط البطاقة 

 البطاقة. ال تفرض رسوم على طلب استبدال  0.00$ استبدال البطاقة 

تسليم مستعجل للبطاقة البديلة خالل  
 يومين 

 هذه هي رسومنا عند طلب التسليم المستعجل للبطاقة البديلة خالل يومين $14.50

 ال تفرض رسوم على تنبيهات الرسائل النصية.  0.00$ تنبيهات الرسائل النصية 

 تنبيهات البريد اإللكتروني. ال تفرض رسوم على  0.00$ تنبيهات البريد اإللكتروني

السحب من مكاتب فروع البنك  
المشاركة في خدمة بطاقات  

Mastercard . 

 

$5.00 
 

 دوالرات ألي معاملة سحب أخرى.  5يسمح لك بالسحب مجانًا مرة واحدة كل شهر، ثم 



. وفور إيداعها بالبنك سيتم التأمين عليها حتى  FDICأو تحول إليه، وهو مؤسسة مؤمن عليها من وكالة  KeyBank(. ستودع أموالك في بنك  FDICأموالك مستحقة للتأمين من الوكالة الفيدرالية لتأمين الودائع )
 . fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.htmlعلى تأمينها، بشرط استيفاء شروط محددة لتأمين الودائع. للتفاصيل تفضل بزيارة   KeyBankفي حالة عدم قدرة  FDICدوالر من وكالة  250000مبلغ 

 ال يتوفر سحب على المكشوف/تسهيالت ائتمانية. 

 KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid Cards, 127 Public Square Cleveland, Ohioأو بالبريد على العنوان  2955-295-866-1على الرقم  KeyBankتواصل مع بنك 
  . y2Benefits.comwww.Keأو تفضل بزيارة  44114

 Consumer Financial Protectionإذا كانت لديك شكوى عن الحسابات مسبقة الدفع اتصل بمكتب حماية المستهلك ) . cfpb.gov/prepaidللمعلومات العامة عن الحسابات مسبقة الدفع قم بزيارة  
Bureau أو على الموقع  2372-411-855-1( على الرقمcfpb.gov/complaint . 
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 هيئة تأمين العمل في إلينوي  - Key2Benefitsبطاقة           
 
 

 قبول هذه البطاقة الخاصة باإلعانات غير إجباري. 
 تتبع لها عن الطرق األخرى الستالم إعاناتك.اسأل الوكالة التي 

 
 

السحب من ماكينات   لكل عملية شراء      الرسوم الشهرية 
 الصرف 

 إعادة شحن األموال 

 

 0$  من ماكينات البنك  $1.40  $0                              $0    

 من الماكينات غير التابعة للبنك * $1.40            
 

 

 0$ االستعالم عن الرصيد من ماكينات الصرف )التابعة أو غير التابعة للبنك(

 
 

 لكل مكالمة  0$ خدمة العمالء )اآللية أو محادثة الموظف( 

 
 

 0$ نشاط البطاقة( يوًما من توقف  180توقف نشاط البطاقة )شهريًا بعد 

 
 

 وفيما يلي بعضها: أنواع أخرى من الرسوم.   4تفرض 

 
 

 5.00$ سلف نقدية

 
 

 14.50$ تسليم مستعجل للبطاقة البديلة خالل يومين 

 
 

 *وهذه الرسوم قد تكون أقل حسب كيفية ومكان استخدام البطاقة. 

 
 ال يتوفر سحب على المكشوف/تسهيالت ائتمانية. 

 (. FDICللتأمين من الوكالة الفيدرالية لتأمين الودائع )أموالك مستحقة 

 
 . cfpb.gov/prepaidللمعلومات العامة عن الحسابات مسبقة الدفع قم بزيارة 

 اطلع على تفاصيل وشروط جميع الرسوم والخدمات في اتفاقية حامل البطاقة. 

 

 
 فرض أسعار شراء على االشتراك في البرنامج وال تفرض أي رسوم على تفعيل البطاقة. . ال تKeyBank, N.Aتصدر بطاقة هيئة تأمين العمل في إلينوي من بنك 
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