
 

Listahan ng lahat ng mga bayarin para sa Key2Benefits - 
Kagawaran ng Trabaho ng Illinois 

 

Lahat ng mga bayarin Halaga Mga Detalye 

Magsimula 

Pagbili ng Card $0.00 Hindi kami naniningil ng bayarin sa cardholder para sa mga paunang pagbili ng card sa mga 
prepaid account. 

Buwanang paggamit 

Buwanang bayarin $0.00 Hindi kami naniningil ng buwanang bayarin para sa anumang prepaid account. 

Magdagdag ng pera 

Direktang deposito $0.00 
Hindi kami naniningil ng bayarin para sa mga direktang deposito sa mga prepaid account. Ang 
mga kard na ito ay hindi maaaring 

lagyan ng load ng may-ari ng card o anumang nilalang bukod sa nagbigay na entitad. 

Muling paglagay ng pera $0.00 
Hindi kami naniningil ng bayarin para sa muling paglagay ng pera sa mga prepaid account. 
Ang mga kard na ito ay hindi maaaring 

lagyan muli ng cardholder o ng anumang nilalang bukod sa nagbigay na entitad. 

Gastusin ang pera 

 
Pagbabayad ng singil (regular na 
paghahatid) 

 
$0.00 

Kung pinapayagan ng iyong programa ang bayarin, ang regular na mga transaksyon sa 

pagbabayad ng bayarin na pinasimulan sa pamamagitan ng website ng cardholder ay 

makukumpleto sa loob ng 3 na araw ng negosyo para sa mga elektronikong pagbabayad at 

sa loob ng humigit-kumulang na 7 na araw kung kailangan naming magpadala ng tsekeng 

papel upang mabayaran ang iyong bayarin. Hindi kami naniningil ng bayarin para sa regular 

na paghahatid ng pagbabayad ng singil sa mga prepaid account. 

Pagbabayad ng singil (pinabilis na 
paghahatid) 

$0.00 Hindi kami nag-aalok ng pinabilis na pagbabayad ng singil. 

Kumuha ng pera 

 
Paglabas ng pera mula sa ATM (in-
network) 

 
$1.40 

Ito ang aming sinisingil. Makakatanggap ka ng dalawang libreng in-network na paglabas ng 

pera mula sa ATM bawat buwan. Ang "in-network" ay tumutukoy ang KeyBank ATM 

Network, mga walang patong na singil na Allpoint Network ATM. Ang mga lokasyon ay 

maaaring matagpuan sa key.com/locator or Allpointnetwork.com. 

 

Paglabas ng pera mula sa ATM 
(out-of-network) 

 

$1.40 

Ito ang aming sinisingil. Makakatanggap ka ng dalawang libreng out-of-network na paglabas 
ng pera mula sa ATM bawat buwan. Ang "Out-of- 

network" ay tumutukoy sa lahat ng mga ATM sa labas ng KeyBank ATM Network. Maaari ka 
ring 

singilin ng bayarin ng tagapamahala ng ATM, kahit na hindi mo natapos ang transaksyon. 

Impormasyon 

Serbisyo para sa parokyano 
(awtomatiko) 

$0.00 
Hindi kami naniningil ng bayarin para sa pagtawag sa aming awtomatikong linya ng serbisyo 
para sa parokyano, kabilang ang mga katanungan para sa 

balanse. 

Serbisyo para sa parokyano 
(ahente) 

$0.00 Hindi kami naniningil ng bayarin para sa mga tawag sa mga ahente. 

Pagsiyasat sa balanse sa ATM (in-
network) 

$0.00 
Ang "in-network" ay tinutukoy ang KeyBank ATM Network. Ang mga lokasyon ay maaaring 
matagpuan sa key.com/locator. 

Hindi kami naniningil ng bayarin para sa mga in-network na katanungan sa balanse. 
Pagsiyasat sa balanse sa ATM 

(out-of-network) 
$0.00 

Ang "Out-of-network" ay tumutukoy sa lahat ng mga ATM sa labas ng KeyBank ATM Network. 
Maaari ka ring 

singilin ng bayarin ng tagapamahala ng ATM. 
Paggamit sa iyong card sa labas ng Estados Unidos. 

Internasyonal na transaksyon 3% 
Sisingilin ka ng 3% ng halaga ng dolyar ng Estados Unidos sa bawat transaksyon. Ang 

KeyBank ay naniningil ng bayad sa kombersyon ng pera sa lahat ng mga pang-internasyonal 

na transaksyon. 

Internasyonal na paglabas ng pera 
mula sa ATM 

$2.75 
Ito ang aming sinising sa bawat transaksyon. Maaari ka ring singilin ng bayarin ng 
tagapamahala ng ATM, kahit na 

hindi mo nakumpleto ang transaksyon. 

Internasyonal na pag-alam sa 
balanse sa ATM 

$0.00 Maaari ka ring singilin ng bayarin ng tagapamahala ng ATM. 

Iba pa 

Kawalan ng aktibidad $0.00 Hindi kami naniningil ng bayarin para sa kawalan ng aktibidad 

Kapalit na Card $0.00 Hindi kami naniningil ng bayarin kapag humiling ka ng kapalit na card. 

2-araw na pinabilis na paghahatid 
sa kapalit na card 

$14.50 Ito ang aming sinisingil para sa 2-araw na pinabilis na paghahatid sa kapalit na card. 

Mga Alerto para sa Text Message $0.00 Hindi kami naniningil ng bayarin para sa bawat text message na iyong matatanggap. 

Mga Alerto para sa Email $0.00 Hindi kami naniningil ng bayarin para sa alerto para sa email. 

Ang mga paglalabas ng pera sa 
mismong counter ng kalahok na 
mga sangay ng bangko ng 
miyembro ng Mastercard 

 

$5.00 
 

Makakatanggap ka ng 1 na libreng paglabas ng pera bawat buwan, pagkatapos noon ay $5. 

Karapat-dapat ang iyong pondo para sa seguro sa FDIC Ang iyong mga pondo ay gaganapin sa o ililipat sa KeyBank, isang institusyong may seguro 



mula sa FDIC. Kapag nandiyan, ang iyong mga pondo ay naseguro hanggang sa $250,000 ng FDIC sa kaganapan na nabigo ang KeyBank, kung 
natutugunan ang mga tukoy na kinakailangan sa seguro sa deposito. Tingnan ang fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para sa mga detalye. 

Walang overdraft/tampok na utang. 

Kontakin ang KeyBank sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-866-295-2955, by mail at KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid Cards, 127 Public 
Square Cleveland, Ohio 44114 o bisitahin ang www.Key2Benefits.com.  

Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga prepaid account, bisitahin ang cfpb.gov/prepaid. Kung mayroon kang reklamo tungkol sa isang 
prepaid account, tawagan ang Consumer Financial Protection Bureau sa 1-855-411-2372 o bisitahin ang cfpb.gov/complaint. 
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 Key2Benefits - Kagawaran ng Seguridad sa Trabaho ng 
Illinois 

 
 

Hindi mo kailangang tanggapin ang card ng mga benepisyo. 
Tanungin ang iyong ahensya tungkol sa iba pang mga 
paraan upang matanggap ang iyong mga benepisyo. 

 
 

Buwanang 
bayarin 

Bawat pagbili Paglabas ng 
pera mula sa 
ATM 

Muling paglagay ng 
pera 

 

$0 $0 $1.40 in-network $0 

$1.40* out-of-network 
 

 

Pagsiyasat sa balanse sa ATM (in-network o out-of-network) $0 

 
 

Serbisyo para sa parokyano (awtomatiko o ahente) $0 bawat tawag 

 
 

Kawalan ng aktibidad (bawat buwan pagkatapos ng 180 na araw ng kawalan ng aktibidad) $0 

 
 

Naniningil kami ng 4 na iba pang mga uri ng bayarin. Narito ang ilan sa mga ito: 

 
 

Cash Advance $5.00 

 
 

2-Araw na Pinabilis na Paghahatid sa Kapalit na Card $14.50 

 
 

*Ang bayarin na ito ay maaaring mas mababa depende sa kung paano at saan ginagamit ang 
card na ito. 

 
Walang overdraft/tampok na utang. 
Karapat-dapat ang iyong pondo para sa seguro sa FDIC 

 
Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga prepaid account, bisitahin ang 
cfpb.gov/prepaid. 
Maghanap ng mga detalye at kundisyon para sa lahat ng mga bayarin at serbisyo sa kasunduan 
sa cardholder. 

 

 
Ang card ng Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho ng Illinois ay inilabas ng KeyBank, N.A. Walang presyo ng pagbili na sisingilin upang magpatala sa 

programa o mayroong anumang bayad upang maisaaktibo ang card. 
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