
 كيفية استخدام بطاقتك
الشراء بالتوقيع:

قّدم بطاقتك للبائع أو قم بتمریرھا في المكان الُمخّصص لذلك. .1
.“credit” قم باختیار .2

قم بالتوقیع، ثم استلم بطاقتك وإیصال المعاملة. .3

:(PIN) عمليات الشراء باستخدام رقم التعريف الشخصي
قم بتمریر البطاقة في المكان الُمخّصص لذلك. .1

.(PIN) ثم أدِخل رقم التعریف الشخصي “debit”قم باختیار .2
 العدید من محالت البقالة ُتقّدم االسترداد النقدي دون رسوم. إذا

كنت ترغب في مبالغ نقدیة، حّدد المبلغ، وسوف ُتضاف إلى
مشتریاتك.

.3

قم باستالم بطاقتك، ونقودك، وإیصال المعاملة. .4

سحب مبالغ نقدية من أجهزة الصراف اآللي:
.(PIN) قم بإدخال البطاقة ثم أدِخل رقم التعریف الشخصي .1

، ثم أدِخل المبلغ الذي ترغب في سحبه. قم باختیار  .2
قم باستالم بطاقتك، ونقودك، وإیصال المعاملة. .3

  سحب مبالغ نقدية من بنك أو اتحاد ائتماني يقبل بطاقة
ماستركارد:

ف على رصیدك المتاح قبل الحصول على النقود. تعرَّ .1
قّدم بطاقتك إلى الصراف وأبلغه بالمبلغ الذي تَود سحبه من.

رصیدك المتاح. 
.2

سوف تحتاج إظهار ما ُیثبت ھویتك الشخصیة. .3

قم باستالم بطاقتك، ونقودك، وإیصال المعاملة. .4

بطاقة صرف إعالة الطفل بوالية نيويورك

معلومات مهمة
l تشتمل اتفاقیة اإلیداع المرفقة على بنود وشروط قانونیة الستخدام بطاقتك.

l عند استخدام بطاقتك أو السماح لآلخرین باستخدام بطاقتك، فإّنك توافق على البنود

والشروط الواردة في االتفاقیة.

l ھذه بطاقة صرف - ولیست بطاقة ائتمانیة. تقتصر األموال على رصید حسابك. یتم خصم كل

عملیة شراء أو سحب من البطاقة، لذلك تابع رصیدك.

l الرجاء تفعیل بطاقتك.

الرجاء العودة إلى تفاصيل الرسوم واستخدام البطاقة.

القوة الشرائية لبطاقة ماستركارد
يمكنك استخدام بطاقتك في أي مكان يقبل التعامل ببطاقات الصرف الصادرة من

ماستركارد:
l المطاعم

l العیادات الطبیة

l محالت البیع بالتجزئة

l الطلبات البریدیة

l الطلبات الهاتفیة

l محالت البقالة

l محطات الوقود

l متاجر اإلنترنت

الحصول على استرداد نقدي:
العدید من البقالة والمتاجر ُتقّدم االسترداد النقدي دون رسوم عند إجراء عملیة شراء.

برنامج إعالة الطفل بوالية نيويورك

قم بتفعيل بطاقتك على الفور
l یرجى زیارة  أو االتصال على الرقم

. ( الهاتف النصي (لضعاف السمع) 
l عند المطالبة، قم بإنشاء رقم تعریف شخصي مكّون من أربعة أرقام  الستخدامه في أجهزة

الصراف اآللي.
ق في كل مكان یقبل التعامل ببطاقة الصرف ماستركارد أو احصل على مبالغ نقدیة من l تسوَّ

الصراف اآللي أو صراف البنك.
l قم بالتوقيع على ظهر البطاقة.

خدمة العمالء متاحة 24/7 لالستفسارات حول بطاقتك
www.bankofamerica.com/nycsdebitcard :عبر اإلنترنت

هاتف: 1.844.323.7637
الهاتف النصي (لضعاف السمع): 1.866.656.5913

1.423.262.1650 :(“collect”) خارج الواليات المتحدة (مكالمات بنظام الدفع 
ض بطاقتك للضياع أو السرقة. اتصل فوًرا في حال تعرُّ

عدم المسؤولية
ضت بطاقتك للضیاع أو السرقة، فسیقوم بنك أوف أمریكا بتعویضك عن أي معامالت غیر ُمصّرح بها،  ذا تعرَّ
  مع مراعاة بعض الشروط واألحكام المنصوص علیها في اتفاقیة إیداع بطاقة الصرف الخاصة بإعالة الطفل في

مدینة نیویورك.

P.O. Box 1115
Port Jervis, NY 12771

الخدمة إعادة  طلب 

  يوجد بالداخل مواد حساسة من حيث الوقت
الرجاء فتحها فوًرا



 قد یفرض مالكو ماكینات الصراف اآللي ”رسم تیسیر“ أو ”رسًما إضافًیا“ على بعض
 معامالت ماكینات الصراف اآللي (یجب وجود إشارة على ماكینات الصراف اآللي إلى وجود
 رسوم إضافیة)؛ ومع ذلك، فلن تتحّمل أي رسوم تیسیر أو أي رسوم إضافیة عند التعامل مع
 ماكینات الصراف اآللي التابعة لبنك أوف أمریكا أو أولبوینت. الصراف اآللي الخاص ببنك

 أوف أمریكا یعني جهاز الصراف اآللي الذي یحمل اسم وشعار بنك أوف أمریكا. یحدث
 رفض للمعاملة من جانب الصراف اآللي عند طلب مبلغ أكبر من رصیدك أو إدخال رقم

التعریف الشخصي  بشكل غیر صحیح أكثر من أربع مرات. ربما ال یتوافر االستعالم
عن الرصید في كافة ماكینات الصراف اآللي خارج الوالیات المتحدة.

 • ُكن متحفًظا عند إدخال رقم التعریف الشخصي  في لوحة المفاتیح. بعد االنتهاء من معاملتك
المالیة، استلم بعنایة بطاقتك، والنقود، واإلیصال قبل مغادرة منطقة جهاز الصراف اآللي.

 • ال ُتعطي رقم التعریف الشخصي  الخاص بك ألي شخص، وال تكتبه في أي مكان، ال سیما 
على البطاقة ذاتها.

 • ال ُتقّدم مطلًقا معلومات عن بطاقتك أو رقم التعریف الشخصي  عبر الهاتف. إذا طلَب منك 
شخص ما تلك المعلومات، ارفض تقدیمها له واتصل بنا فوًرا.

• اتصل برقم  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طارئة. اتصل فوًرا بالشرطة المحلیة إذا تعّرضَت 
   لجریمة، أو كان لدیك شك في وقوع جریمة تتعلّق بحسابك. إذا كان لدیك مخاوف أمنیة تتعلّق بماكینة

.  صراف آلي تابعة لبنك أوف أمریكا، ُیرجى االتصال بنا على 

نصائح السالمة الخاصة بالصراف اآللي
• ُكن یقًظا للبیئة المحیطة بك عند أجهزة الصراف اآللي. إذا الحظت أي شخص أو أي شيء مثیر 
  للریبة أو عدم االطمئنان عند توّجهك إلى جهاز الصراف اآللي، استخدم جهاز آخر أو ُعد إلیه في

وقت الحق.
 • عند استخدام أجهزة الصراف اآللي الموجودة في أماكن مغلقة، أغلق الباب تماًما. ال تفتح الباب

أثناء إجراء المعاملة المالیة.
 • عند استخدام جهاز صراف آلي أثناء استقاللك لسیارتك، تأّكد من أّن نوافذ الركاب وأقفال األبواب

مغلقة.
• إذا كان یجب أن تستخدم أجهزة الصراف اآللي لیالً، حاول اصطحاب شخص معك.

 • احرص دائًما على حمایة بطاقتك من خالل االحتفاظ بها في مكان آمن. اتصل بنا فوًرا في حال 
ض بطاقتك للضیاع أو السرقة. تعرُّ

من أجل حمايتك
• یجب علیك أواًل تفعیل بطاقتك عن طریق االتصال بخدمة العمالء.

 • المراقبة: لحمایة حسابك، یراقب بنك أوف أمریكا استخدام بطاقتك ویبحث عن نشاط غیر طبیعي قد
ُیشیر إلى حدوث احتیال.

• سیاسة الخصوصیة: ُیَعد الحفاظ على أمن المعلومات المالیة الخاصة بك من أھم مسؤولیات البنك. قم
  بزیارة  للحصول على شرح لكیفیة إدارة البنك

لمعلوماتك المتعلّقة ببرنامج بطاقة الصرف الحالیة.
قيود المعامالت

 • السحب من ماكینة الصراف اآللي - یمكنك سحب ما یصل إلى  دوالر من ماكینة الصراف
اآللي خالل فترة  ساعة.

• تحویل األموال إلى حسابات أخرى: الحد األدنى لمبلغ التحویل ھو  دوالر.

المعامالت الخاصة
محطات الوقود - قد ُیسّبب الدفع في المضخة تعلیق یصل إلى  دوالر، في ھذه الحالة یمكنك الدفع في

الداخل، طالًبا كم ترغب في الشراء، وُتوقِّع اإلیصال. 
  المطاعم - قد تتحّقق المطاعم من وجود ما یكفي في حسابك من أجل دفع الفاتورة. تأّكد من توفُّر ما یكفي

من األموال لتغطیة أي بقشیش إضافي.
الفنادق - قد یحتفظ الفندق بمبلغ فاتورتك الُمقّدرة، مّما یجعل ھذا المبلغ غیر متاحاً للمشتریات األخرى

عند تسجیل المغادرة، قد یستغرق إزالة التعلیق بضعة أیام. 
  تأجير السيارات - یمكنك استخدام بطاقتك للدفع النهائي لتأجیر السیارات، ولكن قد تكون ھناك حاجة

لبطاقة االئتمان لحجز سیارة إیجار.
  االسترجاع - تختلف سیاسات االسترجاع حسب المتجر. قد تتلّقى رصیًدا في حسابك أو رصیًدا بالمتجر. قد

تستغرق معالجة رصید حسابك أسبوًعا قبل أن ُتصبح األموال متاحة لالستخدام.

 جدول رسوم البنك
سیتم خصم الرسوم المصرفیة لمعامالت بطاقة الصرف الخاصة بإعالة الطفل في مدینة نیویورك من حسابك كلّما تّمت بصورة یومیة.

خدمات بدون رسوم
معامالت الشراء

بدون رسوم
 شراء من المتاجر عن طریق (التوقیع، رقم التعریف
، اإلنترنت، الهاتف أو المشتریات   الشخصي 

البریدیة)

معامالت ماكينات الصراف اآللي*

بدون رسوم   االستعالم عن رصید أجهزة الصراف اآللي (جمیع أجهزة
الصراف اآللي)

بدون رسوم المعامالت المرفوضة (ماكینات الصراف اآللي فقط)
خدمات أخرى

بدون رسوم
الصرف النقدي من الصراف

 (متوفر في المؤسسات المالیة التي تقبل ماستركارد)
(تقتصر على الرصید المتاح فقط)

بدون رسوم  استعالمات اإلنترنت، أو االستعالم آلًیا، أو الیف، أو
استعالمات خدمة العمالء الدولیة

بدون رسوم خدمة التنبیه الخاصة بالحساب
بدون رسوم تحویل األموال عبر اإلنترنت
بدون رسوم كشف الحساب بالبرید
بدون رسوم رسوم المعامالت الدولیة
بدون رسوم إصدار شیك إغالق الحساب

خدمات لها رسوم
رسوم معامالت الصراف اآللي*

 اثنان مجاًنا شهرًیا، وبعدھا
یتم احتساب  دوالر

 السحب من ماكینات الصراف اآللي الخاصة ببنك
  أوف أمریكا أو أولبوینت

(في الوالیات المتحدة)

 دوالر لكل معاملة 
 السحب من ماكینات الصراف اآللي التي ال تخص

  بنك أوف أمریكا أو أولبوینت
(في الوالیات المتحدة)

 دوالر لكل معاملة
السحب الدولي من ماكینات الصراف اآللي

 (جمیع ماكینات الصراف اآللي خارج الوالیات
المتحدة)

رسوم خدمات أخرى
 ال رسوم لالستبدال األول

 كل عام، وبعدھا یتم احتساب
 دوالر

  استبدال البطاقة
(في الوالیات المتحدة)

  استبدال البطاقة - التوصیل السریع دوالر لكل طلب
(رسوم إضافیة)

 مالحظة: إذا كانت لدیك أّیة أسئلة تتعلّق بجدول الرسوم المذكور أعاله، یرجى االتصال
 بمركز خدمة عمالء بطاقة الصرف الخاصة بإعالة الطفل من نیویورك على الرقم

، أو ، أو الهاتف النصي (لضعاف السمع)   
  (مكالمات بنظام الدفع  ، عند االتصال خارج الوالیات
 المتحدة). إذا كانت لدیك أّیة أسئلة تتعلّق بمبالغ المدفوعات الخاصة بك، یرجى االتصال

 بخط مساعدة إعالة الطفل لوالیة نیویورك على الرقم  (الهاتف النصي
). تصُدر ھذه البطاقة من بنك أوف أمریكا،   (لضعاف السمع) 

بموجب ترخیص من شركة ماستركارد الدولیة. ماستركارد ھي عالمة تجاریة مسّجلة لشركة
ماستركارد الدولیة.
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