�រប��ញព័ត៌�នមុនេពលទទួល�ត ReliaCard® របស់ U.S. Bank
េ��ះកម� វ �ធី៖ Massachusetts Unemployment
េស�េផ្សងៗ�ច�នែត���អង់េគ� សប៉េុ �
� ះ។

អ� ក�នជេ្រមើសចំេ�ះវ �ធី ែដលអ�កទទួល�ន�របង់្រ�ក់របស់អ�ក រួមប��ល
� �ំង�រ�ក់្រ�ក់
េ�យ��ល់េ�ក��ងគណនីធ��រ ឬក��ង�តបង់្រ�ក់�មុនេនះ។
សូ ម�កសួ រទី��ក់�ររបស់អ�កអំពីជេ្រមើសេផ្សងៗ ែដល�ន េហើយេ្រជើសេរ �សយកជេ្រមើស
របស់អ�ក។
ៃថ�េស�្រប�ំែខ

ក��ង�រ�វម�ង

�រដក្រ�ក់ពី ATM

$0

$0

$0ក��ងប��ញ
$0.75េ្រ�ប��ញ

�រប���ល�ច់
្រ�ក់

N/A

�រ�កសួ រសមតុល្យ�ម ATM (�ងក��ងប��ញ ឬ�ងេ្រ�ប��ញ)

$0

េស�បេ្រមើអតិថិជន (��ក់�រស� ័យ្របវត�ិ ឬ��ក់�របេ្រមើ��ល់)

$0ក��ង�រ

អសកម��ព

$0

ទូរសព�មួយេលើក

េយើង គិតៃថ�េ ស� 4 ្របេភទេផ្សងេទៀត។ ៃថ�េស�មួ យក��ងចំេ�មៃថ�េស��ំងេ�ះគឺ៖
�រដូ រយក�តថ�ី (�រដឹកជ���ន�មស� ង់�រ ឬ�រដឹកជ���នឲ្យ�ប់រហ័ស)

$0 ឬ $10.00

សូ មេមើល��ងៃថ�េ ស�ែដល��ប់មក�មួ យ េដើម្បីរកេមើលវ �ធីេ ផ្សងៗែដលឥតគិតៃថ�េ ដើម្បីចូលេមើលព័ត៌�ន
អំពីសមតុល្យ និងទឹក្រ�ក់របស់អ�ក។
��នលក�ណៈពិេ សសែផ�កដក្រ�ក់េ លើស សមតុល ្យ/ឥណ�ន។
ទឹក្រ�ក់របស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល�ន�រ���� ប់រងពី FDIC។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នទូេ �អំពីគណនីបង់្រ �ក់ទុក�មុន សូ មចូ លេ��ន់ cfpb.gov/prepaid (���អង់េ គ� ស)។
សូ មែស� ងរកព័ត៌�នលម�ិត និងលក� ខណ� ��ស្រ�ប់ៃ ថ�េ ស�េផ្សងៗ និងេស�� ំងអស់ក��ងក�� ប់�ត ឬ
ទូរសព�េ �េលខ 1-844-532-0696 ឬចូ លេ��ន់ usbankreliacard.com (���អង់េ គ� ស)។

CR-20855405

��ងៃថ�េស��ត ®ReliaCard របស់ U.S. Bank
េ��ះកម�វ �ធី៖Massachusetts Unemployment
ៃថ�េ ស��ំងអស់

ចំនួន

ព័ត៌� នលម�ិត

ទទួល �ច់្រ�ក់
�រដក្រ�ក់ពី ATM (ក��ងប�
� ញ)

$0

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រដក្រ�ក់ម�ង។ “ក��ងប�
� ញ” សំេ �េ�េលើប�
� ញ�៉សុីន ATM របស់ U.S. Bank ឬ
MoneyPass® ឬ Allpoint®។ �ចរកេឃើញទី�ំង�េ្រចើនេ�េលើេ គហទំព័រ usbank.com/locations (���អង់េ គ� ស)
ឬ moneypass.com/atm-locator.html (���អង់េ គ� ស) ឬallpointnetwork.com (���អង់េ គ� ស)។

�រដក្រ�ក់ពី ATM (េ្រ�ប�
� ញ)

$0.75

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រដក្រ�ក់ម�ង។ “េ្រ�ប�
� ញ”សំេ �េ�េលើ�៉សុីន ATM � ំងអស់េ �េ្រ�ប�
� ញ
�៉សុីន ATM របស់ U.S. Bank ឬ MoneyPass ឬ Allpoint។ ្របតិបត�ិកររបស់�៉សុីន ATM ក៏�ចគិតៃថ�េ ស�ពីអ�ក េបើ
េ�ះបី�អ� កមិន�នប�� ប់្រ បតិបត�ិ�រក៏េ �យ។

�រដក�ច់្រ �ក់ពីបុគ�លិកធ��រ

$0

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងស្រ�ប់េ ពលែដលអ� កដក�ច់្រ �ក់េ ចញពី�តរបស់អ�កពី បុគ�លិកធ��រេ�
ឯធ��រមួ យ ឬេ�ឯសហជីពឥណ�នែដលទទួលយក Visa®។

�រ�កសួ រសមតុល្យ�ម ATM
(ក��ងប�
� ញ)

$0

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រ�កសួ រម�ង។ “ក��ងប�
� ញ” សំេ �េ�េលើប�
� ញ�៉សុីន ATM របស់ U.S. Bank ឬ
MoneyPass ឬ Allpoint។ �ចរកេឃើញទី�ំង�េ្រចើនេ�េលើេ គហទំព័រ usbank.com/locations (���អង់េ គ� ស)
ឬ moneypass.com/atm-locator.html (���អង់េ គ� ស) ឬ allpointnetwork.com (���អង់េ គ� ស)។

�រ�កសួ រសមតុល្យ�ម ATM
(េ្រ�ប�
� ញ)

$0

េនះ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រ�កសួ រម�ង។ “េ្រ�ប�
� ញ” សំេ �េ�េលើ�៉សុីន ATM � ំងអស់េ �េ្រ�ប�
� ញ�៉សុីន
ATM របស់ U.S. Bank ឬ MoneyPass ឬ Allpoint។ ្របតិបត�ិកររបស់�៉សុីន ATM ក៏�ចគិតៃថ�េ ស�ពីអ�កែដរ។

ព័ត៌� ន

�រេ្របើ្រ�ស់�តរបស់អ�កេ��ងេ្រ�សហរដ��េមរ �ក
្របតិបត�ិ�រអន� រ�តិ

3%

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើង ែដល្រត�វអនុវត�េ �េពលែដលអ� កេ្របើ�តរបស់អ�កស្រ�ប់�រ�វពី�ណិជ �ករេ�េ្រ�
្របេទស ឬស្រ�ប់�រដក�ច់្រ �ក់ពី�៉សុីន ATM េ�េ្រ�្របេទស េហើយគឺ�ចំនួន�គរយមួ យៃនចំនួនទឹក្រ�ក់
េ�ក��ង្របតិបត�ិ�រ�្រ�ក់ដ ុ��រ េ្រ�យេពលប� �រពីរ ូបិយប័ណ��មួ យ។ ្របតិបត�ិ�រមួ យចំនួន ្រត�វ�ន�ត់ទុក�
�្របតិបត�ិ�រេផ�រ្រ�ក់េ �េ្រ�្របេទសេ�េ្រ�មច�ប់ប�
� ញែដល�ច�នយកមកអនុវត��ន េ�ះបី�អ� ក
និង/�ណិជ �ករ ឬ ATM �នទី�ំងេ�ក��ងសហរដ��េមរ �កក៏េ �យ េហើយេយើងមិន្រគប់្រ គងពីរេបៀបែដល�ណិជ �ករ
� ំង�យេ�ះ ATM និង្របតិបត�ិ�រ� ំងេនះ្រត�វ�នេគែចកចំ�ត់��ក់េ �ះេឡើយស្រ�ប់េ �លបំណងេនះ ។

�រដក្រ�ក់ពី�៉សុីន ATM
អន� រ�តិ

$0.85

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រដក្រ�ក់ម�ង។ ្របតិបត�ិកររបស់�៉សុីន ATM ក៏�ចគិតៃថ�េ ស�ពីអ�ក េបើេ �ះបី�
អ� កមិន�នប�� ប់្រ បតិបត�ិ�រក៏េ �យ។

�រ�កសួ រសមតុល្យ�ម ATM
េ�េ្រ�្របេទស

$0.25

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រ�កសួ រម�ង។ ្របតិបត�ិកររបស់�៉សុីន ATM ក៏�ចគិតៃថ�េ ស�ពីអ�កផងែដរ។

េផ្សងៗ
�រដូរយក�តថ�ី

$0

�រដឹកជ���នរហ័សស្រ�ប់�រប�រយក
�
$10.00
�តថ�ី

េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងក��ង�រប�រមួ
� យេលើកយក�តថ�ីែ ដល�ន�ត់
េ�យ្រត�វេផ�ើេ ��ន់អ�ក�មៃ្របសណីយ៍ក��ង�រដឹកជ���ន�មស� ង់�រ (ែដល�នរយៈេពលរហូ តដល់េ � 10
ៃថ�ៃ នៃថ�េ ធ�ើ�រ)។
េនះគឺ�ៃថ�េ ស�របស់េ យើងស្រ�ប់�រដឹកជ���ន�ប់រហ័ស (រយៈេពលដល់េ � 3 ៃថ�ៃ នៃថ�េ ធ�ើ�រ) ែដល្រត�វគិតបែន� មពី
េលើៃ ថ�េ ស�ប� �រ�តថ�ី�មួ យ។

�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេនះផ�ល់ជ ូន���ែខ� រ ចំែណកឯ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរបស់ U.S. Bank និងឯក�រ�ក់ព័ន�េ�នឹងកិច�្រ ពមេ្រព�ងក�ង
� កិ ច�សន�របស់អ� ក
�របេ�� ញព័ត៌�ន េសចក� ីជ ូនដំណឹង និងរ�យ�រណ៍ េស�ធ��រេ�េលើទូរសព�ចល័ត និង�ម្របព័ន�អុ◌ន
ី ធឺណិត�នែត��អង់េ គ� សប៉ុេ �
� ះ។ អ� ក្រត�វែតេចះ�ន
និងយល់ឱ្យច�ស់អំពឯ
ី ក�រ� ំងេនះ ឬ�នជំនួយក��ង�របកែ្របឯក�រ� ំងេនះ េដើម្បីយល់ និងេ្របើ្រ �ស់ផ លិតផល ឬេស�េនះ។
ឯក�រ���អង់េ គ� ស�ចរក�ន�ម�រេស� ើសុំ។
ទឹក្រ�ក់របស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល�ន���� ប់រងពី FDIC ។ ទឹក្រ�ក់របស់អ�កនឹង្រត�វរក�ទុកេ�ឯស�គម� តិ U.S. Bank (U.S. Bank National Association) ែដល�
��ប័នេ្រ�ម�រ���� ប់រងរបស់ FDIC និង�ន�រ���� ប់រងដល់ $250,000 េ�យ FDIC ក��ងករណី ែដល U.S. Bank ប�ជ័យ។ សូ មេមើលេ�
fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html (���អង់េ គ� ស) ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។
��នលក� ណៈពិេ សសែផ�ក �រដក្រ�ក់េ លើសសមតុល្យ/ឥណ�ន។
សូ ម�ក់ទងេ��ន់ែផ�ក��ស់�ត (Cardholder Services) េ�យេ�ទូរសព�េ �េលខ 1-844-532-0696 ឬ�មសំបុ្រ តេ��ន់�សយ��ន P.O. Box 551617,
Jacksonville, FL 32255 ឬចូ លេ��ន់គហទំព័រ usbankreliacard.com (���អង់េ គ� ស)។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នទូេ �ស� ីពីគណនីបង់្រ �ក់ទុក�មុន សូ មចូ លេ��ន់ cfpb.gov/prepaid (���អង់េ គ� ស)។ ្របសិនេបើអ�ក�ន�ក្យបណ� ឹងអំពីគណនីបង់្រ �ក់ទុក
�មុន សូ មទូរសព�មក�ន់ Consumer Financial Protection Bureau �មេលខ 1-855-411-2372 ឬចូ លេ��ន់ cfpb.gov/complaint (���អង់េ គ� ស)។
CR-20855405

�ត ReliaCard េចញេ�យ U.S. Bank National Association អនុេ �ម�ម��� ប័ណ�ពី្រ ក�មហ៊ុន Visa U.S.A. Inc. © 2021 U.S. Bank។ ស�ជិក FDIC។

