
الخدمات المصرفية 
منخفضة التكلفة
دليل المدعي العام لحسابات 

المصارف الحيوية وبطاقات 
الخصم مسبقة الدفع

سكان نيويورك األعزاء، 
بالنسبة لألشخاص ذوي الدخل المحدود، قد تكون 

الحسابات الجارية معقدة ومكلفة. تفرض العديد 
من المصارف رسوًما ترتفع مع انخفاض حجم اإليداع. 
ومن ناحية أخرى، أصبح من الصعب على نحو متزايد 
الحفاظ على أسلوب حياة "الدفع نقًدا فقط": فكثيرًا 
ما تتمسك الحكومة وأصحاب العمل على استخدام 

اإليداع المباشر لالستحقاقات والمرتبات. 

ولكن من حسن الحظ أن هناك بدائل. فوالية 
نيويورك تلزم المصارف بتقديم خدمات مصرفية 
بأسعار معقولة. ويتعين على جميع المؤسسات 

المصرفية في الوالية، بما في ذلك المصارف التجارية 
والمصارف االدخارية واالتحادات االئتمانية، أن 

تقدم حسابات "مصرفية أساسية"، تُعرف عادة باسم 
"الحسابات الحيوية"، إلى جميع العمالء. 

باإلضافة إلى ذلك، أصبحت بطاقات الخصم مسبقة 
الدفع أكثر شيوًعا كخيار لَمن ليس لديهم حساب 

مصرفي. في حين أن هذا قد يكون بديالً مناسبًا، 
من المهم أن يعرف المستهلكون إيجابيات وسلبيات 

استخدام هذه البطاقات. 

تأكد دائًما من قراءة جميع اتفاقيات المستخدم 
بعناية، وفهم جميع الرسوم التي قد تكون مسؤوالً 

عنها، والتسوق للحصول على أفضل العروض 
المصرفية وأكثرها أمانًا. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

الخط الساخن لشكاوى العمالء
(800) 771-7755

ag.ny.gov

مكتب مكافحة االحتيال وحماية 
المستهلك

مكتب مدينة نيويورك:
(212) 416-8300

28 Liberty Street
New York, NY 10005

مكتب ألباني:
(518) 776-2307

The Capitol
Albany, NY 12224

مكتب الحماية المالية للمستهلك

(855) 411-2372

TTY/TTD: (855) 729-2372

cfpb.gov

P.O. Box 2900
Clinton, IA 52733

المصادر

مكتب والية نيويورك
لوالية نيويورك

ليتيشا جيمس

المدعي العام
لوالية نيويورك

ليتيشا جيمس



 

هل ال يقدم المصرف 
حساًبا "حيوًيا"؟

اتصل 
بالخط الساخن لحماية العمالء 
الخاص بمكتب المدعي العام

(800) 771-7755

الحسابات المصرفية 
األساسية أو الحسابات 

"الحيوية"
توفر الحسابات المصرفية الحيوية وفورات كبيرة 

للعمالء ويجب على جميع المصارف في والية 
نيويورك تقديمها. هناك بعض القيود، قد تطلب 

منك المؤسسة المالية: 

اإليداع المباشر لمدفوعات الضمان االجتماعي 	 
واألجور والمعاشات التقاعدية الخاصة بك

غلق أي حسابات معامالت أخرى	 

إليك ما يمكن توقعه إذا فتحت حساًبا حيوًيا:

إيداع مبدئي منخفض 
يمكنك فتح حسابًا حيويًا 

بإيداع 25 دوالرًا فقط. 

الحد األدنى للرصيد
لإلبقاء على الحساب مفتوًحا، ستحتاج إلى بنس 

واحد فقط عند اإليداع كحد أدنى للرصيد. 

الحفاظ على حسابك
ال يمكن لمؤسستك المالية أن تفرض عليك رسوًما 

تزيد عن 3 دوالرات شهريًا للحفاظ على حسابك 
الحيوي.

عمليات السحب المجانية
يمكنك إجراء عمليات سحب من حسابك الحيوي 

ثماني مرات على األقل شهريًا بدون أي رسوم. 

ال يوجد حد أدنى لإليداع الشهري
ال توجد قيود أو غرامات فيما يتعلق بالحد األدنى 

من اإليداعات التي تقوم بها شهريًا. 

"البطاقات ذات القيمة 
المخزنة" أو بطاقات 
الخصم مسبقة الدفع

يمكن لبطاقات الخصم مسبقة الدفع تلقي 
اإليداعات )نقًدا أو إيداًعا مباشرًا من صاحب 

العمل أو وكالة حكومية( واستخدامها لتسديد 
المدفوعات أو سحب األموال من أجهزة الصراف 

اآللي. وغالبًا ما تكون البطاقات "تحمل عالمة 
تجارية" من قبل شركات بطاقات االئتمان الكبرى 
ويمكن استخدامها في أي مكان تُقبل فيه هذه 

البطاقات. 

فيما يلي بعض المسائل التي يجب مراعاتها: 

قد يكون لبطاقات الخصم مسبقة الدفع رسوم 	 
غير متوقعة مثل رسوم التفعيل، والخدمة 
الشهرية، وإعادة تعبئة األموال، وعمليات 

السحب من أجهزة الصراف اآللي، واالستعالم 
عن الرصيد، ورسوم إجراء عملية شراء في حالة 

عدم وجود أموال كافية بالبطاقة. قد تكون 
هناك رسوم أيًضا إذا أغلقت الحساب أو لم 

تستخدم البطاقة لبضعة أشهر

على عكس بطاقة االئتمان أو الخصم المرتبطة 	 
بحساب مصرفي، ال توجد غالبًا أي إجراءات 

حماية في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها

وأخيرًا، على الرغم من أنه يتم تسويق بطاقات 	 
الخصم مسبقة الدفع غالبًا لَمن يعانون من 

مشاكل ائتمانية، فإن استخدامها لن يساعد 
في إصالح سجل ائتماني ضعيف

قبل التسجيل للحصول على بطاقة خصم مسبقة 
الدفع، انظر بعناية إلى جميع التكاليف المرتبطة 

باستخدامها. قارن بين تكاليف البطاقات 
المرتبطة بحساب حيوي أو اتحاد ائتماني محلي. 

واألهم من ذلك، عليك التفكير بعناية في 
الخيارات المصرفية التي توفر لك أكبر قدر من 

الحماية ضد الفقدان أو االحتيال.


