Drodzy mieszkańcy Nowego Jorku,
Dla osób o ograniczonych dochodach konta
czekowe mogą być skomplikowane i drogie. Wiele
banków pobiera opłaty, które wzrastają wraz ze
spadkiem wysokości lokaty. Jednocześnie coraz
trudniej jest utrzymać styl życia „tylko gotówkowy”
dlatego, że zarówno urzędy, jak i pracodawcy
często nalegają na korzystanie z bezpośredniego
deponowania świadczeń socjalnych i
wynagrodzeń.
Na szczęście istnieją alternatywne rozwiązania.
Stan Nowy Jork wymaga, aby banki oferowały
przystępne cenowo usługi bankowe. Wszystkie
instytucje bankowe w stanie, w tym banki
komercyjne, kasy oszczędnościowe i towarzystwa
kredytowe, są zobowiązane do oferowania
wszystkim klientom „kont podstawowych”,
powszechnie znanych jako konta „Lifeline”.
Ponadto coraz większą popularnością cieszą
się przedpłacone karty debetowe jako opcja dla
osób nieposiadających konta bankowego. Choć
może to być wygodna alternatywa, ważne jest, by
konsumenci znali wady i zalety korzystania z tych
kart.
Należy dokładnie przeczytać wszystkie umowy
z użytkownikiem, i upewnić się, że dobrze
rozumiemy wszystkie opłaty, którymi możemy być
obciążeni, i wybrać najlepszą i najbezpieczniejszą
ofertę bankową.
Z poważaniem,
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Przedpłacone karty
debetowe lub „Karty ze
skumulowaną wartością”
Przedpłacone karty debetowe mogą przyjmować
wpłaty (gotówkę lub bezpośrednie przelewy od
pracodawcy lub agencji rządowej) i można je
używać do dokonywania płatności lub wypłacania
gotówki z bankomatu. Często karty te są
„oznakowane marką” głównego operatora kart
kredytowych i można z nich korzystać wszędzie
tam, gdzie są one akceptowane.
Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:
• przedpłacone karty debetowe mogą wiązać
się z nieoczekiwanymi opłatami, jak opłaty za
aktywację, obsługę miesięczną, doładowania,
wypłaty z bankomatów, zapytania o saldo oraz
opłaty za dokonanie zakupu, gdy na karcie
nie ma wystarczającej ilości środków. Opłata
może być naliczana również w przypadku
zamknięcia konta lub nieużywania karty przez
kilka miesięcy;
• w przeciwieństwie do karty kredytowej lub
debetowej powiązanej z kontem bankowym,
często nie ma żadnych zabezpieczeń w
przypadku zgubienia lub kradzieży karty;
• ostatecznie, chociaż przedpłacone karty
debetowe są często oferowane osobom
mającym problemy kredytowe, korzystanie
z nich nie pomaga naprawić złej historii
kredytowej.
Przed podpisaniem umowy o przedpłaconą kartę
debetową należy dokładnie przeanalizować
wszystkie koszty związane z jej użytkowaniem.
Porównać koszty z kosztami związanymi z
prowadzeniem konta podstawowego lub lokalnego
towarzystwa kredytowego. Co najważniejsze,
należy dokładnie rozważyć, które usługi bankowe
zapewniają Panu/i największą ochronę przed
stratami lub oszustwem.

Konta podstawowe lub
tzw. „Lifeline”
Konta podstawowe (Lifeline) oferują znaczne
oszczędności dla konsumentów i wszystkie banki
w stanie Nowy Jork muszą je oferować. Istnieją
pewne ograniczenia, których Pana/i instytucja
finansowa może od Pana/i wymagać:
• bezpośrednie przelewy Pana/i świadczeń z
ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia
lub emerytury;
• zamknięcie wszystkich innych kont
transakcyjnych.
Oto czego możesz się spodziewać po otwarciu
rachunku ratunkowego:
Niska wpłata początkowa
Konto podstawowe można otworzyć wpłacając
jedynie 25 dolarów.
Minimalne saldo
Aby utrzymać konto, wystarczy wpłacenie jednego
centa jako minimalnego salda.
Obsługa konta
Instytucja finansowa nie może pobierać opłat za
obsługę konta podstawowego wyższych niż 3 USD
miesięcznie.
Bezpłatne wypłaty
Wypłaty z konta podstawowego można
dokonywać bez opłat co najmniej osiem razy w
miesiącu.
Brak miesięcznej wpłaty miesięcznej
Bank nie prowadzi ograniczeń ani nalicza kar w
zakresie minimalnej liczby wpłat dokonywanych w
miesiącu.

Bank nie oferuje konta
podstawowego?
Należy skontaktować się z
Infolinią Biura Prokuratora
Generalnego ds. Ochrony
Konsumentów pod numerem

(800) 771-7755

