
حقائق

ملاذا؟

ماذا؟

كيف؟

أسباب إفصاح البنك عن معلوماتك الشخصية هل البنك يُفصح عن 
املعلومات؟ هل ميكنك تقييد ذلك؟

ألغراض العمل اليومية - مثل معالجة املعامالت الخاصة بك، والحفاظ عىل حسابك )حساباتك(، 
وإجابة أوامر املحكمة والتحقيقات القانونية، أو تقديم تقرير ملكاتب االئتامن

نعم ال

أغراض التسويق الخاصة بنا - لتقديم منتجاتنا وخدماتنا إليك  ال نحن ال نُفصح عن املعلومات

للتسويق املشرتك مع الرشكات املالية األخرى  ال نحن ال نُفصح عن املعلومات

لألغراض التجارية اليومية للرشكات التابعة لنا - معلومات حول املعامالت والخربات الخاصة بك  ال نحن ال نُفصح عن املعلومات

لألغراض التجارية اليومية للرشكات التابعة لنا - معلومات عن الجدارة االئتامنية الخاصة بك  ال نحن ال نُفصح عن املعلومات

ألغراض التسويق من جانب الرشكات غري التابعة لنا  ال نحن ال نُفصح عن املعلومات

)“البنك”(،  مسبًقا  الدفع  بطاقة  خدمات  مجموعة   ،.N.A أمريكا،  أوف  بنك  يفعل  ماذا 
بك؟ الخاصة  الشخصية  باملعلومات 

تختار الرشكات املالية كيف تُفصح عن املعلومات الشخصية الخاصة بك. مينح القانون االتحادي الحق للعمالء يف تقييد بعض اإلفصاح عن 
املعلومات وليس جميعه. يطالبنا القانون االتحادي أيًضا أن نُخربك بكيفية جمع معلوماتك الشخصية، واإلفصاح عنها، وحاميتها. يرجى قراءة 

هذا اإلشعار بعناية لفهم ما نقوم به.

أنواع املعلومات الشخصية التي نجمعها ونُفصح عنها تعتمد عىل املنتج أو الخدمة التي نُقّدمها لك. وميكن أن تشمل هذه املعلومات ما ييل:
• رقم الضامن االجتامعي ومعلومات التوظيف

• أرصدة الحسابات وتاريخ الدفع
• تاريخ املعامالت وتاريخ الرشاء

عندما ال تُعد من عمالئنا، نواصل اإلفصاح عن املعلومات الخاصة بك كام هو موّضح يف هذا اإلشعار.

جميع الرشكات املالية تحتاج إىل اإلفصاح عن معلومات العمالء الشخصية إلدارة أعاملهم اليومية. يف القسم أدناه، قامئة األسباب التي 
تجعل الرشكات املالية تُفصح عن املعلومات الشخصية لعمالئها، واألسباب التي يختارها البنك لإلفصاح عن املعلومات؛ وما إذا كان 

ميكنك تقييد ذلك.

أسئلة؟
اتصل برقم 800.845.8683 )عمالء شبكة املال(، 855.333.4896 )اإلنجليزية: جميع عمالء البطاقة املدفوعة مسبًقا اآلخرين(، 

855.355.5057 )اإلسبانية: جميع عمالء البطاقة املدفوعة مسبًقا اآلخرين( أو ادُخل عىل 
www.bankofamerica.com/prepaidprivacynotice



صفحة 2

من نحن

بنك أوف أمريكا، N.A.، مجموعة خدمات البطاقة املدفوعة مسبًقا من الذي يُقّدم هذا اإلشعار؟

ماذا نفعل

كيف يحمي البنك معلومايت الشخصية؟
نحن نستخدم تدابري أمنية تتوافق مع القانون االتحادي لحامية معلوماتك الشخصية من الدخول واالستخدام غري املرُّصح 

به. وتشمل تلك التدابري حامية الحواسيب، وامللفات الرسية، واملباين املؤّمنة.

كيف يجمع البنك معلومايت الشخصية؟

نقوم بجمع معلوماتك الشخصية، عىل سبيل املثال، عند قيامك مبا ييل 
•  فتح حساب أو تقديم معلومات الحساب

•  تزودينا مبعلومات االتصال الخاصة بك أو إطالعنا إىل أين ترغب إرسال األموال
•  دفع فواتريك

كام نقوم بجمع معلوماتك الشخصية من رشكات أخرى.

ماذا ال ميكنني تقييد كل اإلفصاح عن 

املعلومات؟

مينحك القانون االتحادي الحق يف الحد من اإلفصاح عن املعلومات يف الحاالت التالية 
•   األغراض التجارية اليومية للرشكات التابعة لنا - معلومات عن الجدارة االئتامنية الخاصة بك 

•  أغراض التسويق من جانب الرشكات التابعة لنا
•  اإلفصاح ألغراض التسويق من جانب الرشكات غري التابعة لنا

قد متنحك قوانني الوالية والرشكات الفردية حقوقًا إضافية لتقييد اإلفصاح عن املعلومات.

التعريفات

الرشكات التابعة
الرشكات ذات الصلة بامللكية أو السيطرة املشرتكة. ميكن أن تكون رشكات مالية وغري مالية.

• البنك ال ُيفصح عن املعلومات للرشكات التابعة لنا

الرشكات غري التابعة لنا
الرشكات غري ذات الصلة بامللكية أو السيطرة املشرتكة. ميكن أن تكون رشكات مالية وغري مالية.

• البنك ال يُفصح عن املعلومات للرشكات غري التابعة لنا ألغراض التسويق

التسويق املشرتك
اتفاق رسمي بني الرشكات املالية غري التابعة التي تجمع مًعا املنتجات املالية أو الخدمات لك.

• ال يقوم البنك بالتسويق املشرتك

املتحدة الواليات  يف  أمريكا  أوف  لبنك  القانونية  الكيانات 

الكيانات القانونية لبنك أوف أمريكا يف الواليات املتحدة التي تستخدم األسامء: بنك أوف أمريكا، أو بانك أوف أمريكا، أو يو إس تراست، أو الندسيف، أو مرييل لينش، فضاًل عن 
الكيانات التالية: رشكة BACAP لالستشارات البديلة، ورشكة BofA لالستشارات LLC، ورشكة موزّعي BofA، ورشكة جرنال فيدليتي للتأمني عىل الحياة، ومستشارو الحسابات 

املدارة LLC، ورشكة نيشنزكريدت للخدمات املالية
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