
استخدام أو السامح لآلخرين باستخدام بطاقة رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك الخاصة 
اإليداع يف بطاقة رصف  اتفاقية  بأحكام ورشوط  االلتزام  توافق عىل  فإنّك  )“البطاقة”(،  بك 
إعالة الطفل بوالية نيويورك تلك )“هذه االتفاقية”(. تنص هذه االتفاقية عىل رشوط وأحكام 
بطاقة رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك الخاصة بك، وليس لك أي حق أو ميزة من حقوق 
ومزايا عمالء حسابات الودائع أو حاميل بطاقات الخصم اآلخرين لدى بنك أوف أمريكا ما 
مل تِرد تلك الحقوق أو املزايا يف هذه االتفاقية. يرجى قراءة هذه االتفاقية )مبا يف ذلك جدول 
إليها يف  للرجوع  بها  واالحتفاظ  بعناية  أدناه((  املُوّضح  الرسوم”  )“جدول  املرصفية  الرسوم 

املستقبل.

بطاقتك؛  طريق  عن  إليه  تصل  الذي  اإليداع  حساب  يعني  “الحساب”  االتفاقية:  هذه  ي 
“البطاقة” أو “بطاقة الرصف” تعني بطاقة الرصف التي نُصدرها لصالح مكتب والية نيويورك 
ي مدفوعات إعالة  للمعونات املؤقتة ومعونة العجز )OTDA( )“الوكالة”( لتتمّكن من تلقِّ
نُصدر له  الذي  األطفال من مكتب OTDA بوالية نيويورك؛ “أنت” و “ـك” يعني املستلم 

.N.A ،البطاقة أو املمثّل القانوين له أو لها؛ “نحن”، و “ـنا”، يعني بنك أوف أمريكا

معلومات عامة.  .1

املعلومات العامة للحساب. حسابك وخصومات املعامالت والرسوم ُممّول من الوكالة 
ع أي فائدة عىل الرصيد عن أي فرتة  كام هو ُموّضح توضيًحا تاًما يف هذه االتفاقية. لن تُدفَ
من الزمن. يخضع حسابك للتأمني من جانب املؤسسة االتحادية للتأمني عىل الودائع. قد 

تكون التغطية محدودة إذا كان لديك حساب إيداع آخر معنا.

يتلّقى  الذي  للمستلم  فردي  بشكل  مملوك  حساب  فكل  فقط.  لألفراد  لحسابات 
املدفوعات من الوكالة. وغري مسموح بامللكية املشرتكة للحساب. يجوز أن يكون لديك 

بطاقة واحدة فقط لكل حساب.

لحسابات غري قابلة للتحويل. حسابك غري قابل للتحويل إىل أي شخص آخر. نحتفظ 
بالحق يف عدم اإلقرار أو قبول محاولة التعّهدات أو اإلحاالت، أو املزاعم بوجود مصالح 

أمنية يف حسابك.

أيام العمل. ألغراض هذه االتفاقية، أيام العمل الخاصة بنا هي اإلثنني إىل الجمعة، عدا 
أيام العطالت املرصفية.

اإليداعات يف حسابك وتوافر األموال.  .2

األموال املضافة إىل حسابك. ال يجوز لغري الوكالة اإليداع يف حسابك. نُضيف األموال إىل 
حسابك فقط )أ( عماًل بتعليامت الوكالة أو )ب( تصحيًحا لخطأ من جانبنا أو من جانب 
أي شخص وافق عىل التعامل مع حسابك. للحصول عىل مزيد من املعلومات عن املبالغ 
والتواريخ املجدولة لإلضافة إىل حسابك، يرجى االتصال بالوكالة. حاملا يتم إيداع األموال 
بشكل صحيح، ال يكون للوكالة أي حقوق يف أي أموال بحسابك، باستثناء ما ينص عليه 

القانون أو نظام الشبكة املستخدمة إليداع املبالغ خالف ذلك.

الذي  اليوم  يف  الستخدامك  متاحة  األموال  تكون  للسحب.  متاحة  األموال  تكون  متى 
ر األموال، ميكنك إجراء  إلينا لتمويل حسابك. ومبجرّد توفُّ الوكالة  صدرت به تعليامت 
املعامالت املوصوفة أدناه. قد تتأّخر األموال الواردة إلينا لفرتة أطول يف حالة الطوارئ، 
مك إذا تأّخَر إجراء املعامالت من  ل أجهزة الكمبيوتر أو االتصاالت. سوف نُعلِ مثل تعطُّ

ر األموال. جانبنا نتيجًة لحاالت الطوارئ وسوف نُخربك مبوعد توفُّ

عن طريق  لك يف حسابك  تحق  ال  أموال  إيداع  تم  إذا  والعكسية.  الزائدة  املدفوعات 
الخطأ أو غريه، يجوز لنا خصم هذه األموال من حسابك. وإذا مل يكن هناك ما يكفي 
من األموال، يجوز لنا السحب عىل املكشوف من حسابك. ولنا فعل ذلك دون أي إشعار 

مسبق أو طلب منك.

“تجميد” حسابك. إذا اشتبهنا باضطالع حسابك يف أنشطة مخالفة، أو غري ُمرصّح بها، 
يُجَرى تحقيق يف مثل هذه  ريثام  الرصيد  تعليق(  )أو  فلنا “تجميد”  أو غري مرشوعة، 

األنشطة املشتبه بها. وإذا جّمدنا حسابك، فعلينا إبالغك بأي إشعار يقتضيه القانون.

استخدام بطاقتك وأنواع املعامالت.  .3

استخدام  ميكن  األمامي.  الوجه  عىل  ماسرتكارد®  رمز  البطاقة  تحمل  الرشاء.  عمليات 
بطاقتك للرشاء من التجار الذين يقبلون بطاقات رصف ماسرتكارد يف أجهزة نقاط البيع 
)“POS”(. يجوز إجراء معامالت ماسرتكارد بتقديم البطاقة وتوقيع اإليصال. ميكنك أيًضا 
تعريف  رقم  تحتاج  التي  البيع  نقاط  أجهزة  من  الرشاء  عمليات  البطاقة يف  استخدام 
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قيمة  من  أكرب  مببالغ  معامالت  إجراء  التجار  بعض  يقبل  وسوف   .)”PIN“( شخيص 
البضائع أو الخدمات املشرتاة ورَْد الفارق لك نقًدا.

البطاقة  استعامل  ميكن  ماسرتكارد.  اآليل  الرصاف  ماكينات  أو  سريوس®  يف  االستعامل 
وذلك   )”ATMs“( ماسرتكارد  اآليل  الرصاف  ماكينات  أو  سريوس  يف  املعامالت  إلجراء 
للسحب النقدي أو االستعالم عن الرصيد الذي يتطلّب إدخال الرقم التعريفي الشخيص. 
انظر “جدول الرسوم” ملعرفة الرسوم التي قد ترسي عىل معامالت ماكينات الرصاف اآليل.

املعامالت األجنبية/الرسوم. إذا كنت تستخدم بطاقتك لرشاء السلع أو الخدمات بعملة 
من  النقد  عىل  للحصول  تستخدمها  أو  أجنبي  تاجر  من  األمرييك  بالدوالر  أو  أجنبية 
ماكينات الرصاف اآليل أو من املكاتب التابعة للمؤسسات املالية يف بلد أجنبي )“معاملة 
أجنبية”(، فسوف نُقّدر رسوم للمعامالت الدولية. يرجى مالحظة أّن املعامالت األجنبية 
تشمل املعامالت األمريكية التي متّت عىل اإلنرتنت يف الواليات املتحدة لكن مع تاجر 
أجنبي. إذا أُجِريَت املعامالت األجنبية بالدوالر األمرييك، فسوف تكون رسوم املعاملة 
بالدوالر األمرييك كام هو ُموّضح يف جدول  الدولية نسبة مئوية من قيمة هذا املبلغ 
مبلغ  بتحويل  ماسرتكارد  تقوم  أجنبية،  بعملة  األجنبية  املعاملة  كانت  وإذا  الرسوم. 
من  مئوية  نسبة  الدولية  املعاملة  رسوم  تكون  وسوف  األمرييك،  الدوالر  إىل  املعاملة 
تظهر  الرسوم. سوف  ُموّضح يف جدول  األمرييك كام هو  الدوالر  إىل  املُحّول  املبلغ  هذا 
أو يف سجل  الشهري  املعامالت بكشف حسابك  الدولية يف قسم  للمعامالت  أي رسوم 
حسابك. سعر رصف العملة املستخدمة من ِقبل ماسرتكارد هو )1( سعر الرصف السائد 
يف السوق والذي حّددته ماسرتكارد، أو )2( السعر الصادر به تكليف من الحكومة. قد 
بل ماسرتكارد يف تاريخ املعالجة عن السعر املعمول به  يختلف السعر املستخدم من ِق

يف تاريخ معاملتك.

بطاقات  تعتمد  التي  املالية  للمؤسسات  التابعة  املكاتب  تقبل  النقد.  عىل  الحصول 
ماسرتكارد، مبا يف ذلك املراكز املرصفية لبنك أوف أمريكا بطاقتك للحصول عىل النقد.  

تحويل األموال عرب اإلنرتنت. ميكن استخدام بطاقتك لتحويل األموال عرب اإلنرتنت إىل 
نة.  الحسابات الجارية أو حسابات االدخار الخاصة بك يف الواليات املتحدة وفق قيود معيّ
www. :ميكن طلب هذا النوع من التحويل فقط عرب اإلنرتنت بالذهاب إىل الرابط التايل

bankofamerica.com/nycsdebitcard. وحاملا يتم تحويل األموال إىل الحساب الجاري 
رقم  أو  التوجيه  رقم  كان  إذا  األموال  استعادة  عىل  قادًرا  تكون  لن  االدخار،  أو حساب 

الحساب الذي قّدمته للحساب الجاري أو لحساب االدخار الخاص بك غري صحيح.

الخاصة  التنبيه  )“خدمة  اإللكرتوين  الربيد  تنبيهات.  أو  النصية  التنبيهات  ي  لتلقِّ
التنبيهات  تُقّدمه.  الذي  اإللكرتوين  الربيد  عنوان  أو  املحمول  جهازك  عىل  بالحساب”( 
النصية أو تنبيهات الربيد اإللكرتوين تعتمد عىل توفري املستخدمني لعنوان بريد إلكرتوين 
صالح ومستخدم عىل اإلنرتنت أو رقم هاتف جوال صالح. ميكنك إعداد خيارات مراسلة 
بعد   .www.bankofamerica.com/nycsdebitcard اإلنرتنت من خالل:  التنبيهات عرب 
تسجيل االشرتاك يف خدمة التنبيه الخاصة بالحساب، يجب أن تُجيب بالرمز املناسب عىل 
ي تنبيهات  التنبيه املُرَسل إىل جهازك الجوال )التأكيد املزدوج لالشرتاك( من أجل بدء تلقِّ
الرسائل النصية. وإن مل تُجيب بالرمز املُرَسل يف التنبيه، فلن تُعتَمد خدمة التنبيه الخاصة 
التنبيه  يُرَسل  التي  البطاقة  من  األخرية  األربعة  األرقام  إىل  رسالة  كل  تُشري  بالحساب. 
 بشأنها. من أجل تغيري خيارات مراسلة التنبيه الخاصة بك أو لوقف الخدمة، اذهب إىل: 

 www.bankofamerica.com/nycsdebitcard

لك  نُرِسل  أن  تقبل  فإنّك  بالحساب،  الخاصة  التنبيه  بالتسجيل يف خدمة  اشرتكَت  إذا 
عىل  مصاريف  أي  نتقاىض  ال  الالسلكية.  الخدمة  ر  موفّ طريق  عن  النصية  التنبيهات 
خدمة التنبيه الخاصة بالحساب، ولكّنك مسؤول عن جميع املصاريف والرسوم املرتبطة 
رو(  )موفّ ر  موفّ يفرضها  التي  النصية  الرسائل  أو  اإللكرتوين  الربيد  رسائل  باستخدام 

خدمات اإلنرتنت، أو الخدمات الالسلكية، أو الخلوية.

ا للتوقيت وآلية التسليم، رمبا ال يعكس رصيدك آخر املعامالت الخاصة بك. نحن  تبًع
ال نتحّمل أي مسؤولية عن املعامالت التي قد تُؤثّر يف رصيدك بعد املعالجة اليومية.

أو  اإللكرتوين  الربيد  تنبيهات  عرب  تتلّقاها  التي  املعلومات  أّن  عىل  وتوافق  تفهم  أنت 
ا،  م “كام هي” دون ضامن من أي نوع، سواء أكان رصيًحا أم ضمنيًّ التنبيهات النصية تُقدَّ
نا ال نتحّمل أي مسؤولية عن أخطاء التوقيت، أو الحذف، أو سوء التسليم يف محتوى  وأنّ
أي تنبيه من تنبيهات الربيد اإللكرتوين أو التنبيهات النصية، أو اإلخفاق يف تخزين أي 

ق باتصاالت املستخدم وإعداداته الشخصية. يف أي حال من األحوال لسنا  إعدادات تتعلّ
مسؤولني عن أي أرضار خاصة، أو عرضية، أو غري مبارشة، أو تبعية، من أي نوع، أو أي 
اً كانت، ناجمة عن العجز عن االستخدام، أو فقدان البيانات أو األرباح، سواء مع  أرضار أيّ
اإلخطار بإمكان وقوع الرضر أو عدمه، وتحت أي نظرية للمسؤولية، تنشأ عن أو تتعلّق 

باستخدام أو تقديم هذه املعلومات.

يجوز إنهاء خدمة التنبيه الخاصة بالحساب إذا رأينا أّن جهاز الجوال أو عنوان الربيد 
اإللكرتوين الخاص بك ال يدعم تسليم التنبيهات، أو إذا حذفت الجهاز الجوال أو عنوان 
نا يف أي وقت،  الربيد اإللكرتوين الخاص بك من القامئة. وباإلضافة إىل ذلك، نحتفظ بحّق
ومن وقت إىل آخر، يف تعديل خدمة التنبيه الخاصة بالحساب )أو أي جانب منها( أو 

ا، مع اإلشعار أو بدونه. ا أو دامئً إيقافها مؤقتً

ي املبالغ النقدية املسرتّدة إلرجاع  املبالغ املسرتّدة والنزاعات التجارية. ال يحق لك تلقِّ
ها  فإنّ األموال،  إليك  التاجر  يرد  باستخدام بطاقتك. عندما  الخدمات املشرتاة  أو  السلع 
يف  أو  املقبل  الشهر  الحساب  كشف  يف  تظهر  وسوف  إيداع،  قسيمة  هيئة  يف  تُسّدد 
سجل حسابك. يجب تسوية أي نزاع حول السلع أو الخدمات مع التاجر مبارشة. لسنا 
مسؤولني عن أي تحريف يقوم به التاجر للحقائق الخاصة بالسلع أو الخدمات التي 
تشرتيها ببطاقتك، أو عن رفض التاجر قبول بطاقتك ألي سبب، أو عن إخفاقه يف االلتزام 

بالقواعد السارية عىل الشبكة التي تحكم بطاقتك.

املعامالت القانونية. أنت توافق عىل أنّك ستستخدم بطاقتك فقط يف املعامالت التي 
تَُعد قانونية. عىل سبيل املثال، قد تكون معامالت القامر عرب اإلنرتنت غري قانونية يف 
واليتك. ال يعني عرض التاجر عىل اإلنرتنت لشعار ماسرتكارد أو غريه أّن املعاملة قانونية 
ها قد  نا قد منتنع عن إجراء املعامالت التي نعتقد أنّ حيثام أجريتها. أنت توافق عىل أنّ
ها تنتهك القواعد املعمول بها عىل الشبكة. كام توافق أنّه يجوز  تكون غري قانونية أو أنّ
نا غري مسؤولني عنك إذا  لنا يف حالة عدم رفض املعاملة تحصيل املبلغ من حسابك وأنّ

شاركت يف معامالت غري قانونية. 

سالمة ماكينات الرصاف اآليل. يرجى الرجوع إىل إرشادات السالمة عند استخدام بطاقتك 
يف ماكينات الرصاف اآليل املرفقة مع البطاقة بالظرف الربيدي.

الحدود املفروضة عىل املعامالت.  .4

د  ان األدىن واألقىص للتعامالت النقدية أو تعامالت ماكينات الرصاف اآليل. بالتقيّ الحدَّ
بالرصيد املوجود يف حسابك يف هذا الوقت، ال يجوز استخدام بطاقتك إلجراء سحوبات 
نقدية من ماكينات الرصاف اآليل يتجاوز مجموعها 1,000 دوالر خالل أي فرتة مّدتها 24 
ساعة. ألسباب أمنية، قد تكون هناك حدود عىل مبلغ، أو عدد، أو نوع املعامالت التي 
ميكنك إجراؤها باستخدام بطاقتك، ويجوز لنا فرض قيود عىل الوصول إىل بطاقتك إذا 

الحظنا أي أنشطة مشتبه بها. 

تطلّب معظم ماكينات الرصاف اآليل إجراء السحوبات النقدية مبضاعفات مبلغ دوالري 
مشّغيل  بعض  يضع  ذلك،  إىل  وباإلضافة  دوالر(.   20 أو  دوالر   10 املثال،  سبيل  )عىل  ما 
ماكينات الرصاف اآليل حدوًدا قصوى للمبالغ التي يجوز سحبها من املاكينة يف املعاملة 
الواحدة. يضع العديد من التجار حدوًدا للمبالغ النقدية التي ميكن الحصول عليها حال 

إجراء معامالت الرشاء.

الرصيد املتاح هو سقف املعامالت. إذا كنت ترغب يف استخدام بطاقتك إلجراء معاملة 
تزيد قيمتها عن الرصيد املوجود يف حسابك عندئذ، فعليك أن تُخرب التاجر قبل إمتام 

ا نقًدا أو بوسيلة أخرى. املعاملة. وسوف يطلب التاجر سداد املبلغ الزائد إّم

مسؤوليتك عن االستخدام املُرّصح به لحساب البطاقة واألرصدة السالبة.  .5

الشخيص  التعريفي  ورقمك  بطاقتك  الشخيص.  التعريفي  ورقمك  بطاقتك  استخدام 
ُمخّصصان الستخدامك وحاميتك وعليك:

)أ( عدم اإلفصاح عن رقمك التعريفي الشخيص أو تسجيله عىل البطاقة أو تقدميه ألي 
شخص آخر خالف ذلك؛ و

ب( استخدام بطاقتك ورقمك التعريفي الشخيص وأي من ماكينات الرصاف اآليل فقط 
حسب التعليامت؛ و

)ج( إخطارنا عىل الفور بأي فقدان أو رسقة للبطاقة أو رقم التعريف الشخيص؛ و

)د( أن تتحّمل مسؤولية االستخدام املرُصّح أو املسموح به لبطاقتك ورقمك التعريفي 
الشخيص.

رقمك  أو  بطاقتك  باستخدام  آخر  لشخص  أِذنَت  إذا  للبطاقة.  به  املُرّصح  االستخدام 
الشخص  هذا  يُجريها  معامالت  أي  عن  مسؤواًل  تكون  فسوف  الشخيص،  التعريفي 
أن  بعد  إاّل  بها  ُمرصّح  غري  املعامالت  تَُعد  وال  الشخيص.  التعريفي  رقمك  أو  ببطاقتك 

ا له باستخدام بطاقتك. تُخطرنا بأّن الشخص مل يُعد ُمرصًّح

الرسوم  إىل  إضافًة  املعامالت  بقدر  بطاقتك  يف  املتاح  املبلغ  يتناقص  السالبة.  األرصدة 
حسابك.  يف  سالب  رصيد  وجود  يف  تتسبّب  معاملة  أي  بإجراء  مسموح  غري  السارية. 
الرصيد  مبلغ  نخصم  أن  )أ(  تقبل  فإنّك  حسابك،  يف  سالب  رصيد  ُوِجَد  إذا  ذلك،  ومع 
السالب من اإلضافات الالحقة إىل حسابك، أو )ب( أن تُسّدد لنا عند الطلب مبلغ الرصيد 

السالب.

الرسوم املرصفية.  .6

جدول الرسوم املرصفية. الرسوم املرصفية املرتبطة ببطاقتك مدرجة يف جدول الرسوم. 
عندما  ذلك،  إىل  وباإلضافة  جانبنا.  من  ومحتجزة  جانبنا  من  مفروضة  الرسوم  هذه 
تسحب األموال من بعض ماكينات الرصاف اآليل أو أجهزة نقاط البيع، يجوز للاملك أن 
ا” الستخدام هذه املاكينات. إذا تقاىض املالك  يتقاىض منك “رسم تيسري” أو “رساًم إضافيًّ
مثل هذه الرسوم، فسوف تتلّقى إشعاًرا مببلغ تلك الرسوم قبل إمتام املعاملة، ويجوز لك 

إلغاء املعاملة قبل تقدير الرسوم.

تُخَصم  الرسوم.  الواردة يف جدول  الرسوم  كافة  توافق عىل سداد  أنت  للرسوم.  سدادك 
الرسوم من رصيد حسابك عند تحصيلها. يجوز للوكالة أاّل تتقاىض منك أي رسوم تتصل 

ببطاقتك أو حسابك.

وثائق املعامالت.  .7

مباكينات  املعاملة  إجراء  إيصال وقت  الحصول عىل  ما ميكنك  عادًة  املعامالت.  توثيق 
الرصاف اآليل أو أجهزة نقاط البيع؛ إاّل إذا كان املبلغ 15 دوالًرا أو أقل، قد ال تحصل عىل 

نة للرصاف اآليل أو أجهزة نقاط البيع. إيصال من ماكينات معيّ

 1.844.323.7637 عىل  بنا  االتصال  ميكنك  املسبق.  الترصيح  ذات  االعتامدات 
)بنظام  أو 423.262.1650   )TTY( )السمع النيص )لضعاف  الهاتف    1.866.656.5913،
اإليداع  إمتام  للتحقق من  املتحدة(،  الواليات  االتصال من خارج  الدفع “collect”، عند 

املبارش من عدمه. 

إىل  االتفاقية  هذه  تقتضيها  إشعارات  أي  نُرِسل  سوف  واإلشعارات.  الكشوف  تسليم 
آخر عنوان لك يف سجالتنا. إذا طلبت الحصول عىل كشف الحساب الشهري لحسابك 
عن طريق الربيد، فسوف نُرسله إىل آخر عنوان لك يف سجالتنا. أنت توافق عىل إعالم 
مركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك عىل العنوان أدناه فوًرا, 
الشهري لحسابك عن  الحساب  تتلّقى كشف  إذا كنت  العنوان.  تغيري يف  بأي  ا  وكتابًي
ا بداًل من الحصول عليه بالربيد. إذا كنت  يً طريق الربيد، فيمكنك طلب مراجعته إلكرتون
www.bankofamerica. :تَود القيام بذلك، ميكنك تقديم هذا الطلب عرب اإلنرتنت عىل

com/nycsdebitcard، كام ميكنك االتصال بنا يف مركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة 
الطفل بوالية نيويورك عىل رقم الهاتف أو العنوان املُوّضح أدناه.  

ا كشوف الحساب بالربيد لحاميل البطاقات الذين ال يتلّقون شهريً

املتبّقي  املبلغ  بشأن  معلومات  عىل  الحصول  ميكنك  حسابك.  معلومات  إىل  الوصول 
النيص  الهاتف    1.866.656.5913  ،  1.844.323.7637 عىل  باالتصال  حسابك  يف  لديك 
)لضعاف السمع( )TTY(، أو 423.262.1650 )بنظام الدفع “collect”، عند االتصال من 
ملدة  الحساب  معامالت  إىل سجل  باإلضافة  املعلومات،  هذه  املتحدة(.  الواليات  خارج 
 .www.bankofamerica.com/nycsdebitcard :ا، متاحة أيًضا عرب اإلنرتنت عىل 60 يوًم

ا باالتصال  لك الحق أيًضا يف الحصول عىل سجل مكتوب مبعامالت الحساب ملدة 60 يوًم
 ،)(TTY( )السمع )لضعاف  النيص  الهاتف      1.866.656.5913، عىل 1.844.323.7637 
املتحدة(،  الواليات  الدفع “collect”، عند االتصال من خارج  أو 423.262.1650 )بنظام 
 Bank of America New York Child Support Debit Card :إلينا عىل بالكتابة  أو 

Cardholder Services, P.O. Box 8488, Gray, Tennessee 37615-8488

حسابك  معلومات  مراجعة  عىل  توافق  أنت  الحساب.  ملعلومات  العاجلة  املراجعة 
بشكل عاجل، وإعالم مركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك عىل 
العنوان أو رقم الهاتف املُوّضح أعاله عىل الفور إذا أظهرت معلومات الحساب معامالت 
نزاعات  حول  تحديًدا  أكرث  معلومات  أدناه   9 القسم  ويعرض  بها.  تُرصّح  أو  تُجِريها  مل 

املعامالت، والرسوم، واألخطاء.

ا كشوف الحساب بالربيد لحاميل البطاقات الذين يتلّقون شهريً

ا كشف حساب عن كل شهر يكون  شف حساب البطاقة الشهري. سوف نُقّدم لك شهريًّ
حسابك مفتوًحا فيه. وسوف يتضّمن الكشف معلومات حول املعامالت التي أجريتها، 

واإليداعات الخاصة بك، والرسوم والتعديالت عىل حسابك.

املراجعة العاجلة للكشوف. أنت توافق عىل مراجعة معلومات حسابك بشكل عاجل، 
وإعالم مركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك عىل العنوان أو 
رقم الهاتف املُوّضح أعاله عىل الفور إذا أظهرت معلومات الحساب معامالت مل تُجِريها 
املعامالت،  نزاعات  تحديًدا حول  أكرث  معلومات  أدناه   9 القسم  ويعرض  بها.  تُرصّح  أو 

والرسوم، واألخطاء التي تظهر يف الكشوف الشهرية لحسابك.

مطالبات أطراف ثالثة من حسابك.  .8

قة بحسابك من جانب الغري. إذا قّدَم طرف ثالث مطالبة  املطالبات أو النزاعات املتعلّ
باألموال املوجودة يف حسابك، أو إذا كان لدينا سبب لالعتقاد بوجود أو باحتامل وجود 
نزاع حول مسائل مثل ملكية حسابك أو سلطة سحب األموال، يجوز لنا، حسب سلطتنا 
ا للقوانني املعمول بها يف الوالية أو القانون االتحادي )أ( مواصلة االعتامد  التقديرية ووفًق
قبول  )ب(  أو  بالحساب،  الخاصة  األخرى  املستندات  أو  الحالية  التسجيل  مناذج  عىل 
ة التي نراها كافية لتربير هذا العمل، أو )ج( التجميد  ي األدلّ مطالبة الخصم عند تلقِّ
أو )د( دفع األموال إىل  يُرضينا،  النزاع بشكٍل  َحل  يُ الجزيئ لهذه األموال حتى  أو  الكيّل 

املحكمة القانونية املناسبة التخاذ القرار.

ينا أي إشعار بالرهن، أو الحجز أو إجراءاته, أو أي دعوى  الرهن والحجز. يف أعقاب تلقِّ
نا ُمخّولون، بدون إرسال إخطار لك، ما مل ينص القانون  أخرى تتصل بك أو بحسابك، فإنّ
عىل خالف ذلك، باستقطاع هذا القدر من الرصيد املوجود يف حسابك عىل النحو الذي 
ا للقانون  يقتيض هذا اإلشعار أو اإلجراء،  أو سداد هذا املبلغ إىل املحكمة أو الدائن، وفًق
املعمول به يف الوالية أو القانون االتحادي، دون مسؤولية عليك عن هذا االستقطاع أو 

السداد أو لرفض قبول التحويالت التي قمَت بها.

ا. حقوق تحويل األموال إلكرتونيًّ  .9

ل املسؤولية” عن املعامالت غري املُرّصح بها. أ. سياسة بنك أوف أمريكا “عدم تحمُّ

قلّص القانون االتحادي )املذكور يف البند هـ الكشف عن املسؤولية يف الفقرة )ب(  رمبا يُ
عليك  تزال  ال  ذلك،  ومع  يف حسابك،  بها  املرُصّح  غري  املعامالت  عن  تك  مسؤوليّ أدناه( 
ال  املسؤولية”،  لـ”عدم  أمريكا  أوف  بنك  سياسة  مبوجب  الظروف.  بعض  يف  مسؤولية 
تتحّمل أي مسؤولية عن االستخدام غري املرُصّح به لبطاقتك بالقدر الذي يصل إىل مبلغ 
املعاملة غري املرُصّح بها، رشيطة إعالمنا يف غضون فرتة زمنية مناسبة بفقدان أو رسقة 
بطاقتك، أو رقم البطاقة، أو رقم التعريف الشخيص، أو باستخدامها دون إذن، وذلك مبا 

تقتضيه األحكام والرشوط التالية:

املعامالت املستبعدة. ال ترسي سياسة “عدم املسؤولية” الخاصة بنا عىل أي تحويالت 
مالية إلكرتونية غري ُمرصّح بها عىل أي حساب ال ينطوي عىل استخدام البطاقة أو رقم 

البطاقة.

تعريف “غري املُرّصح بها”. تَُعد املعاملة “غري ُمرصّح بها” إذا أجراها شخص آخر غريك 
)صاحب البطاقة( دون سلطتك الفعلية أو الظاهرة، وإذا مل تجِن أي فائدة من املعاملة. 
وال تَُعد املعاملة “غري ُمرصّح بها” إذا 1( قّدمَت البطاقة، أو رقم البطاقة،  أو أي معلومات 
ا سلطة إجراء معاملة  تعريفية أخرى لشخٍص آخر ومنحَت هذا الشخص رصاحًة أو ضمًن
أو أكرث، ثم تجاوز ذلك الشخص تلك السلطة أو 2( ألي سبب من األسباب األخرى التي 
االستخدام غري  بشكل معقول دعوى  تدعم  ال  واملالبسات  الوقائع  أّن  إىل  معها  نخلُص 

املرُصّح به.

استناًدا  التقديرية  سلطتنا  املعقول حسب  الوقت  يتحّدد  املعقول”.  “الوقت  تعريف 
األموال  تحويل  قانون  مبوجب  املحّددة  الزمنية  األطر  عن  يقل  لن  ه  لكّن الظروف،  إىل 
ا أو مبوجب البند هـ )انظر البند هـ الكشف عن املسؤولية يف الفقرة )ب( أدناه(. يً إلكرتون

السياسة 1( حال طلبنا  لنا منعك من اإلستفادة من  اعتبارات املخاطر األخرى. يجوز 
الوقت  يف  تُقّدمها  ومل  الدعوى،  تدعم  أخرى  معلومات  أي  أو  إفادة،  أو  مكتوب،  لبيان 
د املوعد، أو 2( يف الظروف األخرى غري العادية  املطلوب، أو خالل وقت معقول ما مل يُحدَّ

إذا رأينا أّن املنع إجراٌء مناسب.

املبلغ  السياسة عىل تعويضك عن  تنا مبوجب هذه  يّ تنا. تقترص مسؤول ّي حدود مسؤول
التي  بالبطاقات  بها  ُمرصّح  غري  معاملة  ألي  االسمي  املبلغ  قدر  إىل  يصل  مبا  املفقود 
غري  أو  الخاصة،   باألرضار  مطالبات  أي  عن  مسؤولني  ولسنا  السياسة.  هذه  تشملها 

املبارشة،  أو التبعية.

ر يف دعواك الرشوط املُقّررة للتعويض مبوجب هذه  حقوقك مبوجب البند هـ إذا مل تتوفّ
ع بحقوق املستهلك املُقّررة يف البند هـ كام  السياسة املُوّضحة أعاله، فإنّك ال تزال تتمتّ
ا  أنفسنا وفًق تلقاء  النظر يف دعواك من  عيد  نُ أدناه، وسوف  الفقرة )ب(  هو ُموّضح يف 

لتلك الحقوق. 

ب. البند هـ الكشف عن املسؤولية. املسؤولية الواقعة عليك حال الفقدان, أو الرسقة, 
الطفل  إعالة  بطاقات رصف  االتصال مبركز خدمة عمالء  بها.  املرُصّح  غري  املعامالت  أو 

بوالية نيويورك عىل الفور. 

يرجى االتصال مبركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك عىل األرقام 
ِقدت أو رُسِقت، أو كنَت تعتقد  املُوّضحة أدناه عىل الفور إذا كنَت تعتقد أّن بطاقتك فُ
أّن أي شخص يستخدم أو قد استخدم رقمك التعريفي الشخيص املرتبط ببطاقتك دون 
الحصول عىل إذٍن منك. االتصال الهاتفي هو أفضل وسيلة للحد من الخسائر التي قد 
تُصيبك. فمن املمكن أن تفقد كافة األموال املوجودة يف حسابك. وإذا أعلمتنا يف غضون 
يوَمْي عمل من معرفتك بالفقدان أو الرسقة، فلن تفقد أكرث من 50 دوالًرا يف املعاملة 
غري املرُصّح بها أو سلسلة التحويالت املتصلة غري املرُصّح بها يف حال استخدام أي شخص 

لبطاقتك أو رقمك التعريفي الشخيص.

يف حالة عدم إعالمنا خالل يوَمْي عمل من معرفتك بفقدان أو رسقة بطاقتك أو رقمك 
ا نستطيع أن مننع الشخص من استخدام  نا كّن التعريفي الشخيص، واستطعنا إثبات أنّ
أن  املمكن  فمن  أعلمتنا،  كنَت  لو  إذنك  دون  الشخيص  التعريفي  رقمك  أو  بطاقتك 
تفقد ما يصل إىل 500 دوالر. كذلك، إذا أظهَر كشف حسابك الشهري أو سجل حسابك 
تحويالت مل تقم بإجرائها، مبا يف ذلك تلك التحويالت التي أُجِريَت ببطاقتك، أو رقمها،  

منا عىل الفور. أو رمزها، أو بأي وسيلة أخرى، فأعلِ

ا من إرسال الكشف  تُعلمنا يف غضون 60 يوًم تلّقيَت كشف الحساب الشهري ومل  إذا 
ا  نا كّن ا إذا استطعنا إثبات أنّ إليك، فرمبا ال تحصل عىل أي أموال فقدتها بعد الـ 60 يوًم
نستطيع أن مننع أي شخص من الحصول عىل املال يف حال اتصالك بنا يف الوقت املناسب. 

آخر  يوًما من   60 تُعلمنا يف غضون  ومل  تحصل عىل كشف حساب شهري  ال  كنت  إذا 
ا، وذلك يف حالة ظهور الخطأ يف السجل  يً تاريخ قمَت فيه بالوصول إىل حسابك إلكرتون
اإللكرتوين، أو من تاريخ إرسالنا ألول سجل مكتوب يظهر به الخطأ، فرمبا ال تحصل عىل 
ا  نا كّن قة، وذلك إذا استطعنا إثبات أنّ أي أموال فقدتها بعد انقضاء فرتة األيام الـ 60 املطبّ
نستطيع أن مننع أي شخص من الحصول عىل املال يف حال اتصالك بنا يف الوقت املناسب. 

إخطار  وبني  بينك  باملستشفى(  البقاء  أو  السفر  طول  )مثل  وجيه  سبب  أي  حاَل  إذا 
مركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك، فسوف نعمل عىل مد 

الفرتات الزمنية.

املسؤولية”،  تلك. رمبا متنحك سياسة “عدم  املسؤولية  البند هـ قواعد  يُحّدد  مالحظة: 
الخاصة بنا، كام هو ُموّضح يف الفقرة )أ( أعاله فيام يتعلّق باملعامالت غري املرُصّح بها عىل 
الحسابات الشخصية واملنطوية عىل استخدام البطاقة الشخصية، املزيد من الحامية، 
أي شخص  تُعطي  عندما  أنّك  فوًرا. كام يجب مالحظة  املعامالت  غ عن  تُبلّ أن  رشيطة 
بطاقتك أو رقمك التعريفي الشخيص، فإنّك بذلك متنح هذا الشخص اإلذن يف استخدام 
البطاقة، ومن ثم فأنت مسؤول عن كافة املعامالت التي يُجريها ذلك الشخص ببطاقتك 
ا بها. وال تَُعد املعامالت غري  أو رقمك التعريفي الشخيص. وتَُعد هذه املعامالت ُمرصًّح

ا له. ُمرصّح بها إاّل بعد إعالمنا بأّن الشخص مل يُعد ُمرصًّح

قلّل من  ر، ال تكتب رقمك التعريفي الشخيص عىل البطاقة أو تحمله معك. هذا يُ تذكَّ
احتامل استخدام أي شخص لبطاقتك دون إذن منك يف حال فقدانها أو رسقتها.

رقم الهاتف والعنوان إلشعارات املعامالت غري املُرّصح بها, أو فقدان أو رسقة البطاقة 
أو الرقم التعريفي الشخيص، أو إذا كنت تعتقد أّن شخًصا آخر رمبا يستخدم بطاقتك 
أو رقمك التعريفي الشخيص. إذا كنت تظن فقدان أو رسقة بطاقتك أو رقمك التعريفي 
رقمك  أو  بطاقتك  استخدَم  قد  أو  يستخدم  شخص  أي  أّن  تعتقد  كنت  أو  الشخيص، 

التعريفي الشخيص:

ا مبركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك: فاتصل هاتفيًّ

1.844.323.7637

)TTY( )1.866.656.5913 الهاتف النيص )لضعاف السمع

423.262.1650 )بنظام الدفع “collect”، عند االتصال من خارج الواليات املتحدة(

أو اكتب إىل:

Bank of America New York Child Support Debit Card Cardholder Services

P.O. Box 8488

Gray, Tennessee 37615-8488

ميكنك االتصال مبركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك 24 ساعة 
يف اليوم/365 يوًما يف العام.

تنا. ّي ج. مسؤول

الوقت  يف  إليه  أو  حسابك  من  التحويل  عملية  ِتم  نُ مل  إذا  املعاملة.  إمتام  يف  إخفاقنا 
نا نتحّمل املسؤولية عن الخسائر  ا لهذه االتفاقية، فإنّ املناسب، أو باملبلغ الصحيح وفًق
لن  املثال،  االستثناءات. عىل سبيل  بعض  فهناك  ذلك،  بك. ومع  تلحق  التي  األرضار  أو 

نتحّمل املسؤولية:

من  الخطأ  عدم  حال  يف  وذلك   ، املعاملة  إلمتام  الكايف  املبلغ  بحسابك  يكن  مل  إذا  )أ( 
جانبنا؛ أو

)ب( إذا مل يكن مباكينة الرصاف اآليل التي أردَت إجراء املعاملة من خاللها ما يكفي من 
النقد؛ أو

)ج( إذا كانت ماكينة الرصاف اآليل أو أجهزة نقاط البيع ال تعمل بشكل صحيح، وكنت 
تعلم بالعطل عند بدء املعاملة؛ أو 

)د( إذا حالت ظروف خارجة عن سيطرتنا )مثل انقطاع التيار الكهربايئ، وفشل املعدات، 
والحريق أو الفيضان( دون إجراء املعاملة، عىل الرغم من االحتياطات التي اتخذناها؛ أو

)هـ( إذا أبلغَت عن فقدان أو رسقة بطاقتك أو رقمك التعريفي الشخيص, أو االشتباه 
رقمك  أو  ببطاقتك  املعامالت  ملنع  إجراءات  اتخذنا  قد  ا  وكّن رسقتها،  أو  بفقدانها 

التعريفي الشخيص.

د. إصالح األخطاء.

يف حالة حدوث أخطاء أو وجود أسئلة تتعلّق مبعامالتك:



اتصل أو اكتب بأرسع ما ميكن إذا كنت تعتقد وقوع خطأ يف كشف حسابك الشهري أو 
يف اإليصال، أو كنت بحاجة إىل مزيد من املعلومات حول املعاملة املدرجة يف الكشف أو 
ا من تاريخ إرسالنا ألول  اإليصال. يجب أن تتواصل معنا يف غضون ما ال يتجاوز 60 يوًم

كشف يظهر به الخطأ أو املشكلة.

منا باالسم ورقم حساب بطاقتك. )أ( أعلِ

)ب( قم بوصف الخطأ أو املعاملة التي ترتاب فيها، وارشح بوضوح ما أمكن ملاذا تعتقد 
بوجود خطأ، أو ملاذا تحتاج إىل مزيد من املعلومات.

)ج( أخرِبنا بالقيمة الدوالرية ملبلغ الخطأ املشتبه به.

ا، فرمبا نطلب أن تُرسل إلينا شكواك أو سؤالك كتابة يف غضون  غنا شفويً إذا كنت تُبلّ
10 أيام عمل.

تواصلَك معنا، وسوف  أيام عمل بعد  قّرر وقوع خطأ من عدمه يف غضون 10  نُ سوف 
ا بحاجة إىل مزيد من الوقت، فرمبا يستغرق  نُصّحح أي خطأ عىل الفور. ومع ذلك، إذا كّن
ا. وإذا قّررنا القيام بذلك، فسوف  ا التحقيق يف شكواك أو سؤالك ما يصل إىل 45 يوًم مّن
نضع يف حسابك قيمة املبلغ الذي تظن أّن به خطأ، وذلك خالل 10 أيام عمل، ومن ثم 
منك  طلبنا  إذا  التحقيق.  استكامل  ا  مّن يستغرقها  التي  الفرتة  املال خالل  معك  يكون 
التقّدم بشكواك أو سؤالك كتابًة، ومل نتلقَّ الرد خالل 10 أيام عمل، يجوز لنا عدم وضع 

املال يف حسابك.

قة بالحسابات الجديدة، أو نقاط البيع، أو املعامالت التي أُجِريَت  ي حالة األخطاء املتعلّ
ا. يف حالة  ا ما يصل إىل 90 يوًم من الخارج، فقد يستغرق التحقيق يف شكواك أو سؤالك مّن
ا ما يصل إىل 20 يوم عمل لنضع يف حسابك  الحسابات الجديدة، رمبا يستغرق األمر مّن
قيمة املبلغ الذي تظن أّن به خطأ. وسوف نُعلمك بالنتائج يف غضون ثالثة أيام عمل 
إليك تفسريًا  نُرِسل  التحقيق. وإذا قّررنا عدم وجود أي خطأ، فسوف  بعد االنتهاء من 
استخدمناها يف  التي  الوثائق  من  نسخة  الحصول عىل  لك طلب  ويجوز  بذلك.  ا  خطيً

التحقيق الذي أجريناه. 

املعامالت ذات التفويض املسبق.  .10

ا بإجراء  الحق يف االمتناع عن السداد وإجراءات القيام بذلك. إذا كنَت قد أعلمتنا ُمقّدًم
وإليك  املدفوعات.  هذه  من  أي  سداد  إيقاف  ميكنك  من حسابك،  منتظمة  مدفوعات 

الطريقة:

السمع(  )لضعاف  النيص  الهاتف     1.866.656.5913،  1.844.323.7637 عىل  بنا  اتصل 
الواليات  خارج  من  االتصال  عند   ،”collect“ الدفع  )بنظام   423.262.1650 أو   ،)TTY(
 Bank of America New York Child Support Debit :املتحدة(، أو اكتب إلينا عىل
يف   ،Card Cardholder Services, P.O. Box 8488, Gray, Tennessee 37615-8488
الوقت املناسب ليك نتلّقى طلبك قبل ثالثة أيام عمل أو أكرث من موعد السداد املحّدد. 
وإذا قمَت باالتصال، فمن املمكن أن نطلب منك كذلك كتابة طلبك وتقدميه إلينا يف 

غضون 14 يوًما من اتصالك.

إشعارات املبالغ املتفاوتة. إذا تفاوتت مبالغ هذه املدفوعات املنتظمة، فعىل الشخص 
وقيمة  دفعة، مبوعد  كل  أيام من   10 قبل  إعالمك،  منك  املدفوعات  يتلّقى هذه  الذي 

املبلغ املدفوع.

تنا عن اإلخفاق يف منع سداد التحويالت ذات التفويض املسبق. إذا كنَت قد  مسؤولّي
ا إيقاف أيٍّ من هذه املدفوعات قبل ثالثة أيام عمل أو أكرث من املوعد املحّدد  طلبت مّن
للتحويل، ومل نقم بذلك، فإّن مسؤولية الخسائر أو األرضار التي تلحقك تقع عىل عاتقنا.

الخصوصية  .11

كجزء من عملية فتح حسابك، سوف تتلّقى مع بطاقتك نسخة من إشعار خصوصية 
املعلومات  التعامل مع  يتناول بشكل عام سياستنا يف  الذي  ا  املدفوعة مسبًق البطاقة 
الخاصة بالبطاقة والكشف عن هذه املعلومات. وميكنك االطالع عىل إشعار خصوصية 
فيام   .www.bankofamerica.com/prepaidprivacy عىل  مسبًقا  املدفوعة  البطاقة 
هذه  مثل  نشارك  سوف  ببطاقتك،  تتعلّق  ألغراض  منك  نجمعها  معلومات  أي  يخص 
قوانني  من  قانون  أي  ومبقتىض  آخر،  إىل  وقت  من  فقط،  بحسابك  قة  املتعلّ املعلومات 

ا  الخصوصية املالية السارية أو غريها من القوانني أو اللوائح، )أ( حيثام كان ذلك رضوريً
إلمتام املعامالت؛ و )ب( استجابًة ألي طلب استدعاء، أو إنذار، أو أي طلب من املحكمة، 
نعتقد  التي  القانونية  اإلجراءات  أو غري ذلك من  اإلدارية،  الطلبات  أو خالف ذلك من 
التي  الخسائر  عن  اإلبالغ  أو  املديونية  بتحصيل  ق  يتعلّ فيام  )ج(  و  لها؛  امتثالنا  لزوم 
نتحّملها من جانبنا؛ و )د( امتثااًل ألي اتفاق مربم بيننا وبني أي هيئة مهنية, أو تنظيمية, 
ملُقّدمي  )و(  و  التجارية؛  لألعامل  املحتملة  باملبيعات  ق  يتعلّ فيام  )ه(  و  تأديبية؛  أو 
تقديم  عىل  مساعدتنا  طريق  عن  احتياجاتك  تلبية  يف  يساعدوننا  الذين  الخدمات 

الخدمات يف إطار هذه االتفاقية.  

تسجيل ورصد املكاملات الهاتفية.   .12

الهاتفية بينك وبيننا. ولسنا يف حاجة إىل تذكريك  لنا تسجيل أو رصد املكاملات  يجوز 
ا مبوجب القانون. بالتسجيل أو الرصد من جانبنا قبل كل مكاملة ما مل يكن ذلك مطلوبً

التعديل/إنهاء الخدمة.  .13

التعديالت. يجوز لنا، يف أي وقت، تغيري أحكام ورشوط هذه االتفاقية، مبا يف ذلك مبالغ 
أي رسوم. يجوز لنا إضافة رشوط وأحكام جديدة، كام يجوز لنا حذف أو تعديل الرشوط 
ا بالتغيريات املتعارضة. ومع  واألحكام الحالية. بوجه عام، نحن نُرسل إليك إشعارًا مسبًق
ا بالنسبة لك، يجوز لنا التغيري يف أي وقت دون إشعار  ذلك، إذا مل يكن التغيري متعارًض
التغيري، يجوز لك إغالق حسابك. ومع ذلك، إذا واصلَت  مسبق. إذا مل توافق عىل هذا 

ا عليه. استخدام حسابك أو تركته مفتوًحا، فإنّك تَُعد قاباًل للتغيري وموافًق

إغالق حسابك أو تعليقه من جانبنا. يجوز لنا إغالق حسابك أو تعليقه يف أي وقت. 
ا لنا. ويجوز لنا إلغاء حّقك يف استخدام بطاقتك يف أي وقت. مبجرّد  ال تزال بطاقتك ملًك
إغالق حسابك، فإنّك توافق عىل التوقف عن استخدام بطاقتك. إذا أغلقنا حسابك، يجوز 
لنا، حسب ما نرى، وضع الرصيد املتبّقي يف حساب جديد لصالحك. إذا كنَت مل تُنفق 
الرصيد املتبّقي قبل إغالق الحساب، ميكنك االتصال مبركز خدمة عمالء بطاقات رصف 

إعالة الطفل بوالية نيويورك لطلب شيك بالرصيد املتبّقي.

يَت كافة املعامالت ومل يتبّقى أي يشء يف رصيدك يف  إغالق حسابك من جانبك. إذا ُسوِّ
إذا  االستخدام.  أشكال  من  املزيد  أمام  حسابك  غلَق  يُ فسوف  لحسابك،  إغالقك  وقت 
تبّقى رصيد يف الحساب، ميكنك استخدام البطاقة للنزول بالرصيد إىل الصفر قبل إغالق 
حسابك. وبدالً من ذلك، ميكنك االتصال مبركز خدمة عمالء بطاقات رصف إعالة الطفل 
األرصدة  عن  مسؤول  أنّك  تفهم  أنت  املتبّقي.  بالرصيد  شيك  لطلب  نيويورك  بوالية 
املنصوص  بالقدر نفسه من املسؤولية  الحساب،  بإغالق  الطارئة بعد إشعارك  السالبة 
عليه يف هذه االتفاقية للحسابات املفتوحة. أنت توافق عىل تدمري بطاقتك بعد إغالق 

حسابك.

املمتلكات غري املُطالَب بها.   .14

يتم اإلبالغ عن أي أرصدة متبّقية غري ُمطالَب بها وإحالتها إىل الوالية املختّصة يف صورة 
ممتلكات غري ُمطالَب بها كام هو ُمقّرر مبوجب قانون الوالية بعد انقضاء الفرتة الزمنية 
مسؤولية  أي  نتحّمل  لن  الوالية،  إىل  األموال  دفع  بعد  الوالية.  تلك  بقانون  املحّددة 
بالوالية من أجل استعادة  التقّدم للوكالة املختّصة  إضافية عن أموالك، ويتعنّي عليك 

تلك األموال.

م/قابلية الفصل.  القانون املنظِّ  .15

اة، ترسي  تحكم هذه االتفاقية قوانني وأنظمة الواليات املتحدة، ويف الجوانب غري املغطّ
ؤثّر الحكم بعدم صالحية  القوانني واألنظمة املعمول بها يف والية كارولينا الشاملية. ال يُ
أي جزء من هذه االتفاقية أو عدم قبوله للتنفيذ يف صالحية أو قبول ما تبّقى من هذه 

االتفاقية.

االحتكام إىل الوثيقة اإلنجليزية.   .16

نة باإلسبانية.  نا قد نُقّدم خدماتنا لك بناء عىل طلبك، فرمبا نُزّودك مبعلومات معيّ ألنّ
ستستند أي توضيحات قانونية قد يحتاج إليها األمر إىل استخدام وتطبيق اإلصدارات 

اإلنجليزية، عىل سبيل املثال ال الحرص: هذه االتفاقية وجدول الرسوم.

جدول الرسوم املرصفية  

مدينة  يف  الطفل  بإعالة  الخاصة  الرصف  بطاقة  ملعامالت  املرصفية  الرسوم  خصم  سيتم 
نيويورك من حسابك كلّام متّت بصورة يومية.

الخدمات املُقّدمة دون رسوم

معامالت الرشاء برسوم

عمليات الرشاء من التجار )بالتوقيع، أو باستخدام رقم التعريف الشخيص، أو عرب 

اإلنرتنت أو الهاتف، أو مشرتيات الربيد(
بدون رسوم

معامالت ماكينات الرصاف اآليل* برسوم

االستعالم عن الرصيد من ماكينات الرصاف اآليل )جميع ماكينات الرصاف اآليل( بدون رسوم

املعامالت املرفوضة )ماكينات الرصاف اآليل فقط( بدون رسوم

خدمات أخرى برسوم

الوصول إىل الرصاف النقدي )متاح يف املؤسسات املالية التي تقبل بطاقات ماسرتكارد( 

ر فقط( )يقترص عىل الرصيد املتوفّ
بدون رسوم

استعالم خدمة العمالء عرب اإلنرتنت، أو االستعالم اآليل، أو املبارش، أو الدويل بدون رسوم

خدمة التنبيه الخاصة بالحساب بدون رسوم

تحويل األموال عرب اإلنرتنت بدون رسوم

كشف الحساب بالربيد بدون رسوم

رسوم املعامالت الدولية بدون رسوم

إصدار شيك إغالق الحساب بدون رسوم

خدمات لها رسوم

معامالت ماكينات الرصاف اآليل* برسوم

السحب من ماكينات الرصاف اآليل التابعة لبنك أوف أمريكا أو )Allpoint( )يف 

الواليات املتحدة(

ا كل شهر، 0.50  اثننْي مجانً

دوالر بعد ذلك

السحب من أجهزة الرصاف اآليل التي ال تخص بنك أوف أمريكا أو أولبوينت 

)يف الواليات املتحدة(
 دوالر لكل معاملة 0.50

السحب الدويل من ماكينات الرصاف اآليل )جميع ماكينات الرصاف اآليل خارج 

الواليات املتحدة(
 دوالر لكل معاملة 0.50

خدمات أخرى برسوم

استبدال البطاقة )يف الواليات املتحدة(

ال رسوم لالستبدال األول كل 

عام، وبعدها يتم احتساب 

5.00 دوالر

استبدال بطاقة - بالشحن الرسيع )رسوم إضافية( دوالر لكل طلب 12.50

ا” عىل بعض  *قد يفرض مالكو ماكينات الرصاف اآليل “رسم تيسري” أو “رساًم إضافيً
معامالت ماكينات الرصاف اآليل )يجب وجود إشارة عىل ماكينات الرصاف اآليل إىل وجود 
رسوم إضافية(؛ ومع ذلك، فلن تتحّمل أي رسوم تيسري أو أي رسوم إضافية عند التعامل 

مع ماكينات الرصاف اآليل التابعة لبنك أوف أمريكا أو أولبوينت. تعني ماكينات الرصاف 
اآليل التابعة لبنك أوف أمريكا أو أولبوينت ماكينات الرصاف اآليل التي تعرِض بوضوح اسم 
وشعار بنك أوف أمريكا أو أولبوينت. رمبا ال يتوافر االستعالم عن الرصيد يف كافة ماكينات 

الرصاف اآليل خارج الواليات املتحدة.

يحدث رفض للمعاملة من جانب الرصاف اآليل عند طلب مبلغ أكرب من رصيدك أو إدخال 
رقم التعريف الشخيص )PIN( بشكل غري صحيح أكرث من أربع مرات.

ة أسئلة تتعلّق بجدول الرسوم املذكور أعاله، يُرجى االتصال  مالحظة: إذا كانت لديك أيّ
مبركز خدمة عمالء بطاقة الرصف الخاصة بإعالة الطفل من نيويورك عىل الرقم 

1.844.323.7637 أو الهاتف النيص )لضعاف السمع( 1.866.656.5913 أو 423.262.1650 
)مكاملات بنظام الدفع “collect”، عند االتصال خارج الواليات املتحدة(. ألي أسئلة 

بخصوص مدفوعات إعالة طفلك، يرجى االتصال بخط مساعدة إعالة الطفل بوالية 
.)TTY( 1.866.875.9975 )نيويورك عىل 1.888.208.4485، الهاتف النيص )لضعاف السمع

تصدر هذه البطاقة عن بنك أوف أمريكا، N.A.، مبوجب الرتخيص من رشكة ماسرتكارد 
الدولية. ماسرتكارد عالمة تجارية مسّجلة لرشكة ماسرتكارد الدولية
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بطاقة رصف إعالة الطفل بوالية نيويورك

اتفاقية اإليداع

تاريخ بدء الرسيان: 1 مايو 2017

Bank of Opportunity

ا كشوف الحساب بالربيد لحاميل البطاقات الذين ال يتلّقون شهريً

عىل:  نيويورك  بوالية  الطفل  إعالة  رصف  بطاقات  عمالء  خدمة  مبركز  ا  هاتفيًّ اتصل 
أو   ،)TTY( السمع(  )لضعاف  النيص  الهاتف     1.866.656.5913،  1.844.323.7637

423.262.1650 )بنظام الدفع “collect”، عند االتصال من خارج الواليات املتحدة(.

أو اكتب إىل:

Bank of America New York Child Support Debit Card Cardholder Services

P.O. Box 8488

Gray, Tennessee 37615-8488

اتصل أو اكتب بأرسع ما ميكن إذا كنت تعتقد وقوع خطأ يف حسابك. نحن ملتزمون 
بالوصول إىل  فيه  تاريخ قمَت  ا من آخر  يوًم الخطأ حتى 60  باإلبالغ عن  بالسامح لك 
ا، وذلك يف حالة ظهور الخطأ يف السجل اإللكرتوين، أو من تاريخ إرسالنا  يً حسابك إلكرتون
ألول سجل مكتوب يظهر به الخطأ. يجوز لك طلب سجل مكتوب ملعامالتك يف أي وقت 
باالتصال بنا عىل 1.844.323.7637 ،1.866.656.5913   الهاتف النيص )لضعاف السمع( 
الواليات  خارج  من  االتصال  عند   ،”collect“ الدفع  )بنظام   423.262.1650 أو   ،)TTY(
 Bank of America New York Child Support Debit املتحدة(، أو الكتابة إلينا عىل
 .Card Cardholder Services, P.O. Box 8488, Gray, Tennessee 37615-8488

تحتاج أن تُخربنا بـ:

)أ( االسم ورقم حساب البطاقة.

)ب( ملاذا تعتقد بأّن هناك خطأ، واملبلغ املعني بالدوالر.

)ج( متى وقع الخطأ بالتقريب.

ا، فرمبا نطلب أن تُرسل إلينا شكواك أو سؤالك كتابًة يف غضون 10  غنا شفويً إذا كنت تُبلّ
قّرر وقوع خطأ من عدمه يف غضون 10 أيام عمل بعد تواصلَك معنا،  أيام عمل. سوف نُ
ا بحاجة إىل مزيد من الوقت، فرمبا  وسوف نُصّحح أي خطأ عىل الفور. ومع ذلك، إذا كّن
ا. وإذا قّررنا القيام بذلك،  يستغرق منا التحقيق يف شكواك أو سؤالك ما يصل إىل 45 يوًم
فسوف نضع يف حسابك قيمة املبلغ الذي تظن أّن به خطأ، وذلك خالل 10 أيام عمل، 
ا استكامل التحقيق. إذا طلبنا  ومن ثم يكون معك املال خالل الفرتة التي يستغرقها مّن
منك التقّدم بشكواك أو سؤالك كتابًة، ومل نتلقَّ الرد خالل 10 أيام عمل، يجوز لنا عدم 

وضع املال يف حسابك.

قة بالحسابات الجديدة، أو نقاط البيع، أو املعامالت التي أُجِريَت  يف حالة األخطاء املتعلّ
ا. يف حالة  ا ما يصل إىل 90 يوًم من الخارج، فقد يستغرق التحقيق يف شكواك أو سؤالك مّن
ا ما يصل إىل 20 يوم عمل لنضع يف حسابك  الحسابات الجديدة، رمبا يستغرق األمر مّن
قيمة املبلغ الذي تظن أّن به خطأ. وسوف نُعلمك بالنتائج يف غضون ثالثة أيام عمل بعد 
ا  االنتهاء من التحقيق. وإذا قّررنا عدم وجود أي خطأ، فسوف نُرسل إليك تفسريًا خطيً
بذلك. ويجوز لك طلب الحصول عىل نسخة من الوثائق التي استخدمناها يف التحقيق 
الذي أجريناه. إذا كنت بحاجة إىل املزيد من املعلومات حول إجراءاتنا إلصالح األخطاء، 
السمع(  )لضعاف  النيص  الهاتف    1.866.656.5913،  1.844.323.7637 عىل  بنا  فاتصل 
الواليات  خارج  من  االتصال  عند   ،”collect“ الدفع  )بنظام   423.262.1650 أو   ،)TTY(
 Bank of America New York Child Support Debit املتحدة(، أو الكتابة إلينا عىل

.Card Cardholder Services, P.O. Box 8488, Gray, Tennessee 37615-8488

ا كشوف الحساب بالربيد لحاميل البطاقات الذين يتلّقون شهريً

نيويورك:  بوالية  الطفل  إعالة  رصف  بطاقات  عمالء  خدمة  مبركز  ا  هاتفيًّ اتصل 
أو   ،)TTY( السمع(  )لضعاف  النيص  الهاتف   1.866.656.5913  ،1.844.323.7637

423.262.1650 )بنظام الدفع “collect”، عند االتصال من خارج الواليات املتحدة( 

أو اكتب إىل:

Bank of America New York Child Support Debit Card Cardholder Services

P.O. Box 8488

Gray, Tennessee 37615-8488


