Divulgação pré-aquisição do ReliaCard® do U.S. Bank
Nome do programa: Massachusetts Unemployment
Os serviços podem estar disponíveis somente em inglês.

Você tem opções de como receber seus pagamentos,
incluindo depósito direto em sua conta bancária ou este cartão pré-pago.
Pergunte à sua agência quais são as opções disponíveis e selecione a sua opção.
Taxa mensal

Por compra

US$ 0

US$ 0

Saque em caixa
eletrônico

Recarga de
dinheiro

US$ 0 dentro da rede
N/A
US$ 0,75 fora da rede

Consulta de saldo em caixa eletrônico (dentro ou fora da rede)

US$ 0

Atendimento ao cliente (agente automatizado ou ao vivo)

US$ 0 por chamada

Inatividade

US$ 0

Cobramos quatro outros tipos de taxas. Esta é uma delas:
Substituição de cartão (entrega padrão ou rápida)

US$ 0 ou
US$ 10,00

Consulte as informações da Tabela de taxas em anexo para obter maneiras gratuitas de acessar
seus fundos e saldo.
Sem recurso de cheque especial/crédito.
Seus fundos se qualificam para seguro FDIC.
Para obter informações gerais sobre contas pré-pagas, acesse o site cfpb.gov/prepaid (em inglês).
Detalhes e condições de todas as taxas e serviços encontram-se dentro do pacote do cartão. Você
também pode ligar para 1-844-532-0696 ou acessar o site usbankreliacard.com (em inglês).
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Tabela de taxas do U.S. Bank ReliaCard®
Nome do programa: Massachusetts Unemployment
Todas as taxas

Valor

Detalhes

Obter dinheiro
Saque em caixa eletrônico
(dentro da rede)

US$ 0

Esta é nossa taxa por saque. “Dentro da rede” refere-se às redes de caixas eletrônicos do
U.S. Bank ou MoneyPass® ou Allpoint® . Os locais podem ser encontrados em
usbank.com/locations (em inglês) ou moneypass.com/atm-locator.html (em inglês) ou
allpointnetwork.com (em inglês).

Saque em caixa eletrônico
(fora da rede)

US$ 0,75

Saque de dinheiro no caixa

US$ 0

Esta é nossa taxa quando você saca dinheiro do seu cartão no caixa de um banco ou
cooperativa de crédito que aceita Visa ®.

Consulta de saldo em caixa eletrônico
(dentro da rede)

US$ 0

Esta é nossa taxa por consulta. “Dentro da rede” refere-se às redes de caixas eletrônicos do
U.S. Bank ou MoneyPass ou Allpoint. Os locais podem ser encontrados em
usbank.com/locations (em inglês) ou moneypass.com/atm-locator.html (em inglês) ou
allpointnetwork.com (em inglês).

Consulta de saldo em caixa eletrônico
(fora da rede)

US$ 0

Esta é nossa taxa por consulta. “Fora da rede” refere-se a todos os caixas eletrônicos fora
das redes do U.S. Bank ou MoneyPass ou Allpoint. O operador do caixa eletrônico também
poderá cobrar uma taxa.

Esta é nossa taxa por saque. “Fora da rede” refere-se a todos os caixas eletrônicos fora das
redes do U.S. Bank ou MoneyPass ou Allpoint. O operador do caixa eletrônico poderá cobrar
uma taxa, mesmo que você não conclua a transação.

Informações

Como usar seu cartão fora dos EUA
Transação internacional

3%

Esta é a nossa taxa que se aplica quando você usa seu cartão para compras em
estabelecimentos comerciais estrangeiros e para saques em caixas eletrônicos estrangeiros,
e é uma porcentagem do valor em dólar da transação, após qualquer conversão de moeda.
Algumas transações, mesmo que você e/ou o estabelecimento comercial ou caixa eletrônico
estejam localizados nos Estados Unidos, são consideradas transações estrangeiras de
acordo com as regras de rede aplicáveis, e não controlamos como esses estabelecimentos
comerciais, caixas eletrônicos e transações são classificados para esse fim.

Saque em caixa eletrônico
internacional

US$ 0,85

Esta é nossa taxa por saque. O operador do caixa eletrônico poderá cobrar uma taxa,
mesmo que você não conclua a transação.

Consulta de saldo em caixa
eletrônico internacional

US$ 0,25

Esta é nossa taxa por consulta. O operador do caixa eletrônico também poderá cobrar uma
taxa.

Outros
Substituição de cartão
Entrega rápida do cartão substituto

US$ 0
US$ 10,00

Esta é a nossa taxa por substituição de um cartão perdido enviado a você com entrega
padrão (até 10 dias úteis).
Esta é a nossa taxa para entrega rápida (até 3 dias úteis) cobrada além de qualquer taxa de
substituição de cartão.

Embora esta comunicação seja oferecida em português seguindo as comunicações do U.S. Bank e documentos relacionados aos seus acordos
contratuais, divulgações, avisos e declarações, os serviços de Internet e serviços bancários móveis podem estar disponíveis apenas em inglês. Para
entender e usar este produto ou serviço, você deve ser capaz de ler e entender esses documentos, ou ter assistência para traduzi-los. Documentos em
inglês disponíveis mediante solicitação.
Seus fundos se qualificam para seguro FDIC. Seus fundos serão mantidos na U.S. Bank National Association, uma instituição segurada pela FDIC, e
são segurados até US$ 250.000 pela FDIC no caso de falência do U.S. Bank. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html (em inglês) para obter
detalhes.
Sem recurso de cheque especial/crédito.
Entre em contato com Cardholder Services (Serviços para Portadores de Cartão) ligando para 1-844-532-0696, correspondência pelo correio para o
endereço P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 ou acesse o site usbankreliacard.com (em inglês).
Para obter informações gerais sobre contas pré-pagas, acesse o site cfpb.gov/prepaid (em inglês). Caso tenha uma reclamação sobre uma conta prépaga, ligue para o Consumer Financial Protection Bureau no telefone 1-855-411-2372 ou acesse o site cfpb.gov/complaint (em inglês).
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O ReliaCard é emitido pela U.S. Bank National Association nos termos de uma licença da Visa U.S.A. Inc. © 2021 U.S. Bank. Member FDIC.

