
 

FPO

دمة العمالء متاحة 24/7 لالستفسارات حول بطاقتك

الھاتف )مجانًا(: 1.844.323.7637
هاتف الُصم TTY )مجانًا(: 1.866.656.5913

:)”collect“ خارج الواليات املتحدة )مكاملات بنظام الدفع

423.262.1650

اتصل فوًرا يف حال تعرض بطاقتك للضياع أو الرسقة

تصدر هذه البطاقة من بنك أوف أمریكا، N.A. مبوجب ترخيص من رشكة ماسرتكارد الدولية. ماسرتكارد هي 

عالمة تجارية مسجلة لرشكة ماسرتكارد الدولية.

دليل مرجعي رسيع

بطاقة الرصف الخاصة بإعالة الطفل يف مدينة 

نيويورك

انظر إىل الداخل للحصول عىل مزيد من املعلومات حول بطاقتك.



رسيعة وسھلة وأكرث أمانًا.
إّن بطاقة الرصف الخاصة بإعالة الطفل يف مدينة نيويورك هي طريقة أرسع, وأسهل, وأكرث 

أمانًا للحصول عىل دفعات إعالة الطفل.

القوة الرشائية اليومية
الصادرة من ماسرت كارد: التعامل ببطاقات الرصف اآليل  یمكنك استخدام بطاقتك يف أي مكان یقبل 

البقالة •  محالت 

•  محطات الوقود  

بالتجزئة  البيع  •  محالت 

الربيدية الطلبات    •

•  املطاعم

الطبية العيادات    •

•  متاجر اإلنرتنت

الهاتفية الطلبات    •

سهلة االستخدام
النقد من  الرشاء وسحب  الرسوم عن طريق استخدام بطاقتك إلجراء عمليات  ميكن تجنُّب 

املتاجر، وباستخدام أجهزة الرصاف اآليل الخاصة ببنك أوف أمريكا أو )Allpoint(. الجدول 

للبطاقة. الربيدي  الظرف  الخلفي من  الجزء  البنكية مدون عىل  للرسوم  الكامل 

إجراء عمليات الرشاء
الرشاء بالتوقيع:

•  قّدم بطاقتك للبائع أو قُم بتمریرھا يف املكان املُخّصص لذلك
”credit“ قُم باختيار  •

•  قُم بالتوقيع، ثم استلم بطاقتك وإيصال املعاملة

:)PIN( الرشاء عن طريق رقم التعريف الشخيص

•  قُم بتمرير البطاقة يف املكان املُخّصص لذلك

)PIN( ثم أدِخل رقم التعريف الشخيص ”debit“ قُم باختيار  •

•  إذا لزم األمر، اطلُب السحب النقدي من حسابك

•  قُم باستالم بطاقتك، ونقودك، وإيصال املعاملة

الحصول عىل مبالغ نقدية
سحب مبالغ نقدية من أجهزة الرصاف اآليل:

)PIN( قُم بإدخال البطاقة ثم أدِخل رقم التعريف الشخيص  •

•  قُم باختیار “checking”، ثم أدِخل املبلغ الذي ترغب يف سحبه
•  قُم باستالم بطاقتك، ونقودك، وإيصال املعاملة

سحب مبالغ نقدية من بنك أو اتحاد ائتامين يقبل بطاقة ماسرتكارد:

•  تعرَّف عىل رصيدك املتاح قبل الحصول عىل النقود
•   قّدم بطاقتك إىل الرصاف وأبلغه باملبلغ الذي تَود سحبه من رصيدك املتاح

•  سوف تحتاج إظهار ما يُثبت هويتك الشخصية

•  قم باستالم بطاقتك، ونقودك، وإيصال املعاملة

نصائح مفيدة الستخدام بطاقتك.

تعرَّف عىل رصيدك

املعامالت الخاصة

حامية بطاقتك

عادًة ما يتعّذر عىل املتاجر تحديد الرصيد عىل بطاقتك، لذا يجب عليك دامئًا التحقق من الرصيد 

قبل استخدام بطاقة الرصف. قد تؤدي محاولة استخدام بطاقتك يف عمليات الرشاء التي تتجاوز 

رصيدك إىل رفض البطاقة.

د يتم التعامل مع بعض معامالت بطاقات الرصف عىل نحو مختلف مثل الدفع يف مضخة الوقود, 

واملطاعم, والفنادق, وتأجري السيارات, واملرتجعات. قد تتسبّب بعض عمليات الرشاء إىل وقف مؤقت 

لألموال )ما يصل اىل $100 يف مضخة الوقود(، وقد تتطلّب بعض املتاجر بطاقة ائتامن ملرافقة الرشاء، 

والبعض اآلخر قد يتطلّب التحقق من رصيد البطاقة الخاصة بك قبل إجراء معاملة ببطاقة الرصف اآليل.

 •  كُن يقظًا للبيئة املحيطة بك عند أجهزة الرصاف اآليل. إذا الحظَت أي شخص أو أي يشء مثري للريبة أو  

     عدم االطمئنان عند توّجهك إىل جهاز الرصاف اآليل، استخدم جهاز آخر أو ُعد إليه يف وقت الحق. 

 •  عند استخدام أجهزة الرصاف اآليل املوجودة يف أماكن داخلية، أغلِق الباب متاًما. ال تفتح الباب أثناء 

    إجراء املعاملة املالية. 

 •  عند استخدام جهاز رصاف آيل أثناء استقاللك لسيارتك، تأكّد أّن نوافذ الركاب وأقفال األبواب مغلقة.

  •  إذا كنت يجب أن تستخدم أجهزة الرصاف اآليل ليالً، حاول اصطحاب شخص معك. 

  •  احرِص دامئًا عىل حامية بطاقتك من خالل االحتفاظ بها يف مكان آمن. اتصل بنا فوًرا يف حال تعرُّض 

    بطاقتك للضياع أو الرسقة.

 •  كُن متحفظًا عند إدخال رقم التعريف الشخيص )PIN( يف لوحة املفاتيح. بعد االنتهاء من معاملتك 

     املالية، استلم بعناية بطاقتك, والنقود, واإليصال قبل مغادرة منطقة جهاز الرصاف اآليل.   

 •  ال تُعطي رقم التعريف الشخيص )PIN( الخاص بك ألي شخص، وال تكتبه يف أي مكان، وال سيام عىل 

     البطاقة ذاتها.

 •  ال تُقّدم مطلًقا معلومات عن بطاقتك أو رقم التعريف الشخيص )PIN( عرب الهاتف. إذا طلَب منك 

    شخص ما تلك املعلومات، ارفض تقدميها له واتصل بنا فوًرا.

 •  اتصل برقم 911 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة طارئة. اتصل فوًرا

الرشطة املحلية إذا تعرّضَت لجریمة، أو كان لدیك شك يف وقوع جریمة تتعلّق بحسابك. إذا كان لديك 

مخاوف أمنية تتعلّق مباكينة رصاف آيل تابعة لبنك أوف أمريكا، يُرجى االتصال بنا عىل 1.800.222.7511.

البطاقات املفقودة أو املرسوقة
ذا تعرّضت بطاقتك للضياع أو الرسقة، فسيقوم بنك أوف أمريكا بتعويضك عن أي معامالت غري ُمرّصح بها، 

مع مراعاة بعض الرشوط واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية اإليداع الخاصة ببطاقة الرصف إلعالة الطفل 

مبدينة نيويورك.


