THÔNG TIN VỀ THẺ RELIACARD
Thông Báo Trước Khi Mua của U.S. Bank ReliaCard ® | Tên Chương Trình: Bảo Hiểm Thất Nghiệp Oregon | Ngày Tham Khảo:
Tháng 6 năm 2017
Quý vị có thể lựa chọn cách nhận thanh toán, kể cả gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ trả trước này.
Hãy hỏi cơ quan của quý vị về các tùy chọn có sẵn và chọn.
Phí hàng tháng
Mỗi lần mua
Rút tiền qua ATM
Thêm tiền mặt vào
$0
$0
$0 trong hệ thống
Không áp dụng
$2.00* ngoài hệ thống
Yêu cầu biết số dư qua ATM (trong hệ thống hoặc ngoài hệ thống)
$0
Dịch vụ khách hàng (tự động hoặc gặp trực tiếp nhân viên)
$0 cho mỗi cuộc gọi
Không giao dịch (sau 365 ngày không có giao dịch)
$2.00 mỗi tháng
Chúng tôi tính 3 loại phí khác.
* Phí này có thể thấp hơn tùy thuộc vào cách và nơi mà thẻ này được sử dụng.
Xem Biểu Phí đi kèm để biết cách truy cập tiền và thông tin số dư của quý vị miễn phí.
Không có tính năng rút quá số tiền/tín dụng.
Tiền của quý vị đủ điều kiện được FDIC bảo hiểm.
Để biết thông tin chung về tài khoản trả trước, hãy truy cập cfpb.gov/prepaid.
Tìm hiểu chi tiết và điều kiện áp dụng cho tất cả các khoản phí và dịch vụ trong hồ sơ của thẻ hoặc gọi 1-855-279-1270 hoặc truy
cập usbankreliacard.com.
Biểu Phí của U.S. Bank ReliaCard ® | Tên Chương Trình: Bảo Hiểm Thất Nghiệp Oregon | Ngày Có Hiệu Lực: Tháng 5 năm 2018
Tất cả phí
Số tiền Chi tiết
Nhận tiền mặt
Rút tiền qua ATM (trong hệ
$0
Đây là phí của chúng tôi cho mỗi lần rút. "Trong hệ thống" là hệ thống ATM của U.S.
Bank hoặc MoneyPass®. Địa điểm có thể được tìm thấy tại usbank.com/locations
thống)
hoặc moneypass.com/atm-locator.
Rút tiền qua ATM (ngoài hệ
$2.00
Đây là phí của chúng tôi cho mỗi lần rút. Khoản phí này được miễn cho 2 lần rút tiền
đầu tiên qua ATM mỗi tháng, kể cả rút tiền qua ATM (ngoài hệ thống) và rút tiền
thống)
qua ATM quốc tế. "Ngoài hệ thống" là tất cả các máy ATM bên ngoài U.S. Bank hoặc
hệ thống ATM của MoneyPass. Quý vị cũng có thể bị tính phí bởi nhà điều hành
ATM ngay cả khi quý vị không hoàn tất một giao dịch.
Rút tiền mặt từ nhân viên ngân
$0
Đây là phí của chúng tôi khi quý vị rút tiền mặt ra khỏi thẻ từ nhân viên tại ngân
hàng
hàng hoặc công đoàn tín dụng (credit union) chấp nhận thẻ Visa®.
Thông tin
Yêu cầu biết số dư qua ATM
(trong hệ thống)
Yêu cầu biết số dư qua ATM
(ngoài hệ thống)

$0

$0

Sử dụng thẻ của quý vị bên ngoài Hoa Kỳ
Giao dịch quốc tế
3%

Rút tiền ATM quốc tế

Khác

$2.00

Đây là phí của chúng tôi cho mỗi lần yêu cầu. "Trong hệ thống" là hệ thống ATM của
U.S. Bank hoặc MoneyPass®. Địa điểm có thể được tìm thấy tại
usbank.com/locations hoặc moneypass.com/atm-locator.
Đây là phí của chúng tôi cho mỗi lần yêu cầu. "Ngoài hệ thống" là tất cả các ATM
bên ngoài U.S. Bank hệ thống ATM của MoneyPass. Quý vị cũng có thể phải trả một
khoản phí của nhà điều hành ATM.
Đây là phí của chúng tôi được áp dụng khi quý vị sử dụng thẻ của mình để mua tại
nơi bán ở nước ngoài và rút tiền mặt từ máy ATM ở nước ngoài và là tỷ lệ phần
trăm của số tiền đô la được giao dịch, sau khi chuyển đổi tiền. Một số giao dịch tại
nơi bán và ATM, ngay cả khi quý vị và/hoặc nơi bán hoặc máy ATM được đặt tại
Hoa Kỳ, được coi là các giao dịch nước ngoài theo quy tắc hệ thống được áp dụng,
và chúng tôi không kiểm soát những nơi bán, máy ATM và giao dịch này được phân
loại như thế nào cho mục đích này.
Đây là phí của chúng tôi cho mỗi lần rút. Khoản phí này được miễn cho 2 lần rút tiền
đầu tiên qua ATM mỗi tháng, kể cả rút tiền qua ATM (ngoài hệ thống) và rút tiền
qua ATM quốc tế. Quý vị cũng có thể bị tính phí bởi nhà điều hành ATM ngay cả khi
quý vị không hoàn tất một giao dịch.

Thay thẻ

$0

Đây là phí của chúng tôi cho mỗi lần thay thẻ được gửi về nhà cho quý vị theo
phương thức giao hàng thông thường (tối đa 10 ngày làm việc).
Thẻ thay thế được giao nhanh
$15.00 Đây là phí giao hàng nhanh (tối đa 3 ngày làm việc) tính thêm vào bất kỳ khoản phí
thay thẻ nào.
Không giao dịch
$2.00
Đây là phí của chúng tôi tính mỗi tháng sau khi quý vị đã không dùng thẻ của mình
để hoàn tất một giao dịch trong 365 ngày liên tiếp.
Tiền của quý vị đủ điều kiện được FDIC bảo hiểm. Tiền của quý vị sẽ được giữ tại Hiệp Hội Quốc Gia U.S. Bank, một tổ chức được
FDIC bảo hiểm và được FDIC bảo hiểm lên đến $250,000 trong trường hợp U.S. Bank phá sản. Xem
fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html để biết chi tiết.
Không có tính năng rút quá số tiền/tín dụng.
Liên lạc với Dịch Vụ Chủ Thẻ bằng cách gọi số 1-855-279-1270, gửi thư tại P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 hoặc truy cập
usbankreliacard.com.
Để biết thông tin chung về tài khoản trả trước, hãy truy cập cfpb.gov/prepaid. Nếu quý vị có than phiền về một tài khoản trả
trước, hãy gọi cho Cục Bảo Vệ Tài Chính Tiêu Dùng theo số 1-855-411-2372 hoặc truy cập cfpb.gov/complaint.
 Tôi đã đọc Thông Tin về Thẻ ReliaCard

