א ליסטע פון אלע אפצאל געלטער פאר קי2בענעפיטן  -ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויזן
אלע אפצאל געלטער

סכום

איינצלהייטן

קארטל איינקויף

$0.00

מיר רעכענען נישט דעם קארטל-האלטער קיין אפצאל געלט פאר ערשט-מאליקע קארטל איינקויף פאר פאראויס-באצאלטע
קאנטעס.

הייבט אן

חודש'ליכן באנוץ
חודש'ליכן אפצאל

$0.00

מיר רעכענען נישט קיין חודש'ליכן אפצאל פאר קיין פאראויס געצאלטע קאנטעס.

צולייגן געלט
דירעקטע דיפאזיט

$0.00

מיר רעכענען נישט קיין אפצאל געלט פאר דירעקטע דיפאזיטס אויף פאראויס-באצאלטע קאנטעס .די קארטלעך קענען נישט
ווערן געלאדנט דורכן קארטעל-האלטער אדער סיי וועלכע ענטיטעט סיידן נאר דער ארויסגעב ענטיטעט.

מזומן צוריק אנלאדן

$0.00

מיר רעכענען נישט קיין אפצאל געלט פארן צוריק-אפלאדנען מזומן אויף פאראויס-באצאלטע קאנטעס .די קארטלעך קענען
נישט ווערן צוריק-געלאדנט דורכן קארטעל-האלטער אדער סיי וועלכע ענטיטעט סיידן נאר דער ארויסגעב ענטיטעט.

אויסגעבן געלט

ביל צאלונג (געוויינטלעכע צושטעל)

$0.00

אויב אייער פראגראם ערלויבט ביל-צאלונג ,געוויינטלעכע ביל צאלונג טראנסאקציעס וואס האט זיך אנגעהויבן דורכן קארטל-
האלטערס וועבזייטל וועט פארענדיגט ווערן ביז  3ביזנעס טעג פאר עלעקטראנישע צאלונגען און ביז בערך  7טעג אויב מיר
דארפן ארויסשיקן א פאפירענעם טשעק צו באצאלן אייער ביל .מיר רעכענען נישט קיין אפצאל געלט פאר קיין געוויינטלעכע
אפשיק ביל צאלונג אויף פאראויס-באצאלטע קאנטעס.

ביל צאלונג (צוגעאיילטע צושטעל)

$0.00

מיר ּבאָ טן נישט אָ ן קיין צוגעאיילטע ביל צאלונג.

באקומט מזומן
 ATMארויסנעם (אין דער נעץ)

$0.00

''אין דער נעץ '' מיינט די קיבאנקס ATMנעץ ,צוצאל-פרייע  Allpointנעץ  .ATM'sמ'קען געפונען לאקאציעס אין
 atkey.com/locatorאדער  .Allpointnetwork.comמיר רעכענען נישט קיין אפצאל פאר אין-דער-נעץ ATM
ארויסנעמונגען.

 ATMארויסנעם (אויסער-די-נעץ)

$1.50

דאס איז אונזער אפצאל'' .אויסער-די-נעץ'' מיינט אלע  ATMsאינדערויסן פון דער קיבאנק  ATMנעץ .איר קענט אויך ווערן
פאררעכנט אן אפצאל ביים  ATMפארוואלטער ,אפילו אויב איר ענדיגט נישט קיין טראנסאקציע.

אינפארמאציע
קונים באדינונג (אויטאמאטיש)

$0.00

מיר רעכע נען נישט קיין אפצאל פארן רופן אונדזער אויטאמאטישע קונים באדינונג ליניע ,ווי אויך פארן אנפרעגן דעם באלאנס.

קונים באדינונג (א לעבעדיגער אגענט)

$0.00

מיר רעכענען נישט קיין אפצאל פאר קיין לעבעדיגן אגענט קונים באדינונג טעלעפאנען.

 ATMבאלאנס אנפרעג (אין דער נעץ)

$0.00

''אין דער נעץ '' מיינט די קיבאנקס  ATMנעץ ,מ'קען געפונען לאקאציעס אין  .key.com/locatorמיר רעכענען נישט קיין
אפצאל פאר אין-דער-נעץ באלאנס אנפרעג.

 ATMבאלאנס אנפרעג
(אויסער-די-נעץ)

$0.00

''אויסער-די-נעץ'' מיינט אלע  ATMsאינדערויסן פון דער קיבאנק  ATMנעץ .איר קענט אויך ווערן פאררעכנט אן אפצאל ביים
 ATMפארוואלטער .מיר רעכענען נישט קיין אפצאל פאר אויסער-די-נעץ באלאנס אנפרעגונגען.

נוצן אייער קארטל אינדערויסן פון דער .US
אינטערנאציאנאלע טראנסאקציעס

3%

איר וועט גערעכנט ווערן  3%פונעם  USדאלאר סכום פאר יעדע טראנסאקציע .קיבאנק רעכנט א וואלוטע איבערבייט אפצאל
אויף אלע אינטערנאציאנאלע טראנסאקציעס.

אינטערנאציאנאלע  ATMארויסנעם

$3.00

דאס איז אונדזער אפצאל ּפער טראנסאקציע .איר קענט אויך ווערן פאררעכנט אן אפצאל ביים  ATMפארוואלטער ,אפילו
אויב איר ענדיגט נישט קיין טראנסאקציע.

אינערנאציאנאלע  ATMבאלאלנס אנפרעג

$0.00

איר קענט אויך ווערן פאררעכנט אן אפצאל ביים  ATMפארוואלטער .מיר רעכענען נישט קיין אפצאל פאר אן
אינטערנאציאנאלע  ATMנעץ באלאנס אנפרעג.

דאס אומאקטיווקייט

$0.00

איר וועט נישט ווער גערעכנט קיין אומאקטיווקייט אפצאל.

קארטל פארבייט

$0.00

מיר רעכענען נישט קיין אפצאל פאר קארטלעך פארבייט.

אנדער
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-2טאגיקע צואייל צושטעל פונעם פארבייט
קארטל

$15.00

דאס איז אונדזער אפצאל ווען איר פארלאנגט א -2טאגיקע צואייל צושטעל פון אייער קארטל פארבייט.

טעקסט הודעות

$0.00

מיר רעכענען נישט פאר יעדע טעקסט הודעה וואס איר באקומט.

אימעיל הודעות

$0.00

מיר רעכענען נישט פאר אימעיל הודעות.

פערזענלעכע ארויסנעמונגען מיט באטייליגטע
מאסטערקארד® מיטגליד באנק אפצווייגן

$0.00

מיר רעכענען נישט פאר פערזענלעכע ארויסנעמונגען מיט באטייליגטע מאסטערקארד® מיטגליד בענק.

אייערע געלטער זענען פאסיג פאר  FDICאינשורענס .אייערע געלטער וועלן ווערן געהאלטן ביי אדער איבערגעפירט צו קיבאנק ,אן  FDICאינשורטע אינסטיטוציע .איינמאל עס קומט דארט אן ,זענען אייערע געלטער אינשורט ביז  250,000$דורך
דער  FDICאויב קיבאנק זעצט אן ,אויב ספעציפישע דעפאזיט אינשורענס פאדערונגען ווערן נאכגעפאלגט .זעט  fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.htmlפאר איינצלהייטן.
נישטא קיין איבערציאונג/קרעדיט עלעמענט
קאנטאקט קיבאנק ווען איר רופט  ,1-866-295-2955דורכן פאסט  ,KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid Cards, 127 Public Square Cleveland, Ohio 44114אדער באזוכט www.Key2Benefits.com.

פ אר אלגעמיינע אינפארמאציע וועגן פאראויסגעצאלטע קאנטעס ,באזוכט cfpb.gov/prepaid.
אויב איר האט א תביעה וועגן א פאראויסגעצאלטע קאנטע ,רופט דעם קאנסומענט פינאנציעלע אפהיט ביורא  1-855-411-2372אדער באזוכט cfpb.gov/complaint.
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