
 

Lista wszystkich opłat Key2Benefits – Departament Zatrudnienia 
stanu Illinois (Illinois Department of Employment)  

 

Wszystkie opłaty Kwota Informacje 

Start 

Zakup karty 0,00 USD Nie pobieramy opłaty za pierwsze zakupy kartą na kontach przedpłaconych (prepaid). 

Użytkowanie miesięczne 

Opłata miesięczna 0,00 USD Nie pobieramy opłaty miesięcznej od żadnych kont przedpłaconych (prepaid). 

Dodawanie pieniędzy 

Przelew bankowy 0,00 USD 
Nie pobieramy opłaty za przelewy na rachunki przedpłacone (prepaid). Tych kart nie może 

doładowywać posiadacz karty ani inny podmiot poza podmiotem wydającym kartę. 

Doładowanie gotówkowe 0,00 USD 
Nie pobieramy opłaty za doładowania gotówkowe na rachunkach przedpłaconych (prepaid). 
Tych kart nie może 

doładowywać posiadacz karty ani inny podmiot poza podmiotem wydającym kartę. 

Wydawanie pieniędzy 

 
Opłacanie rachunków (dostawa 
zwykła) 

 
0,00 USD 

Jeśli Twój program umożliwia opłacanie rachunków, wówczas regularne transakcje 

opłacania rachunków inicjowane za pośrednictwem strony internetowej posiadacza karty 

będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych w przypadku płatności elektronicznych oraz w 

ciągu około 7 dni, jeżeli będziemy musieli wysłać czek w formie papierowej, aby opłacić 

rachunek. Nie pobieramy opłaty za opłacanie rachunków z dostawą zwykłą na kontach 

przedpłaconych (prepaid). 

Opłacanie rachunków (dostawa 
przyspieszona) 

0,00 USD Nie oferujemy przyspieszonego opłacania rachunków. 

Wypłata gotówki 

 
Wypłata z bankomatu (sieciowego) 

 
1,40 USD 

To jest nasza opłata. Otrzymasz 2 bezpłatne wypłaty z bankomatów sieciowych w miesiącu. 

Określenie „sieciowy” odnosi się do sieci bankomatów KeyBank, bezpłatnych bankomatów 

sieci Allpoint. Ich lokalizacje można znaleźć na stronie key.com/locator lub 

Allpointnetwork.com. 

 

Wypłata z bankomatu (spoza sieci) 
 

1,40 USD 

To jest nasza opłata. Otrzymasz 2 bezpłatne wypłaty z bankomatów spoza sieci w ciągu 
miesiąca. „Spoza 

sieci” odnosi się do wszystkich bankomatów spoza sieci bankomatów KeyBank. Operator 
bankomatu 

może również naliczyć opłatę, nawet jeżeli nie dokonasz transakcji. 

Informacje 

Obsługa klienta (automatyczna) 0,00 USD 
Nie pobieramy opłat za połączenia z naszą automatyczną linią obsługi klienta, łącznie z 
zapytaniami 

o saldo. 

Obsługa klienta (konsultant na 
żywo) 

0,00 USD Nie pobieramy opłat za połączenia z obsługą klienta z konsultantem na żywo. 

Zapytanie o saldo w bankomacie 
(sieciowym) 

0,00 USD 
Określenie „sieciowy” odnosi się do sieci bankomatów KeyBank. Lokalizacje bankomatów 
można znaleźć na stronie key.com/locator. 

Nie pobieramy opłat za zapytania o saldo w bankomatach sieciowych. 
Zapytanie o saldo w bankomacie 

(spoza sieci) 
0,00 USD 

Termin „spoza sieci” odnosi się do wszystkich bankomatów spoza sieci bankomatów 
KeyBank. Operator 

bankomatu może również naliczyć opłatę. 
Korzystanie z karty poza Stanami Zjednoczonymi 

Transakcja międzynarodowa 3% 
Za każdą transakcję zostanie naliczona opłata w wysokości 3% kwoty w dolarach 

amerykańskich. KeyBank pobiera opłatę za przewalutowanie od wszystkich transakcji 

międzynarodowych. 

Wypłata z bankomatu 
międzynarodowego 

2,75 USD 
Jest to nasza opłata za każdą transakcję. Operator bankomatu może również naliczyć opłatę, 
nawet jeśli 

nie dokonasz transakcji. 

Zapytanie o saldo w bankomacie 
międzynarodowym 

0,00 USD Operator bankomatu może również naliczyć opłatę. 

Inne 

Brak działań 0,00 USD Nie pobieramy opłaty za brak działań. 

Wymiana karty 0,00 USD Nie pobieramy opłaty za wniosek o wymianę karty. 

Przyspieszona dostawa nowej karty 
w 2 dni 

14,50 USD To nasza opłata, gdy poprosisz o przyspieszoną dostawę nowej karty w 2 dni. 

Alerty SMS 0,00 USD Nie pobieramy opłaty za każde otrzymane powiadomienie SMS. 

Powiadomienia pocztą elektroniczną 
(e-mail) 

0,00 USD Nie pobieramy opłat za powiadomienia pocztą elektroniczną (e-mail). 

Wypłaty w kasie w oddziałach 
banków uczestniczących w 
programie Mastercard 

 

5,00 USD 
 

Otrzymasz 1 darmową wypłatę miesięcznie – później 5 USD. 

Twoje środki kwalifikują się do ubezpieczenia FDIC. Twoje środki będą przechowywane przez KeyBank lub przekazywane do KeyBank, instytucji 
ubezpieczonej przez FDIC. Po dotarciu na miejsce Twoje środki są ubezpieczone przez FDIC do 250 tys. USD na wypadek upadku KeyBank, jeżeli 



spełnione są określone wymagania dotyczące ubezpieczenia wpłat. Więcej informacji na stronie fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 

Brak funkcji debetu/kredytu. 

Skontaktuj się z KeyBank, dzwoniąc pod numer 1-866-295-2955, wyślij pismo pocztą tradycyjną na adres KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid 
Cards, 127 Public Square Cleveland, Ohio 44114 lub wejdź na stronę www.Key2Benefits.com.  

Ogólne informacje na temat kont przedpłaconych (prepaid) można znaleźć na stronie cfpb.gov/prepaid. Aby złożyć skargę dotyczącą konta 
przepłaconego, należy zadzwonić do biura ochrony finansowej konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau) pod numer 1-855-411-2372 lub 
wejść na stronę cfpb.gov/complaint. 
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          Key2Benefits – Illinois Department of Employment 
Security 

 
 

Nie musisz przyjmować tej karty świadczeń. 
Zapytaj w swojej agencji o inne sposoby otrzymywania 

świadczeń. 
 
 

Opłata 
miesięczna 

Przy zakupie Wypłata z 
bankomatu 

Doładowanie 
gotówkowe 

 

0 USD 0 
USD 

1,40 
USD 

w sieci 0 USD 

1,40 USD* poza siecią 
 

 

Zapytanie o saldo w bankomacie (w sieci lub poza siecią) 0 USD 

 
 

Obsługa klienta (automatyczna lub z konsultantem na żywo) 0 USD za połączenie 

 
 

Brak działań (miesięcznie po 180 dniach bez działań) 0 USD 

 
 

Naliczamy 4 inne rodzaje opłat. Oto niektóre z nich: 

 
 

Zaliczka gotówkowa 5,00 USD 

 
 

Przyspieszona dostawa nowej karty w 2 dni 14,50 USD 

 
 

*Opłata może być niższa w zależności od sposobu i miejsca korzystania z karty. 
 

Brak funkcji debetu/kredytu. 
Twoje środki kwalifikują się do ubezpieczenia FDIC. 

 
Ogólne informacje na temat kont przedpłaconych (prepaid) można znaleźć na stronie 
cfpb.gov/prepaid. 
Szczegółowe informacje i warunki dotyczące wszystkich opłat oraz usług znajdują się w umowie 
z posiadaczem karty. 

 

 
Karta Illinois Department of Employment Security jest wydawana przez KeyBank, N.A. Rejestracja w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami 

zakupu ani opłatami za aktywację karty. 
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