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טייערע ניו יארקער:

מיטלען
Consumer Complaint Hotline
(800) 771-7755
ag.ny.gov
קאנסומער באשיצונג ביורא
ניו יארק סטעיט אפיס
(212) 416-8300
28 Liberty Street
New York, NY 10005
Albany Office:
(518) 776-2307
די סטעיט קעפיטאל
אלבאני ,ניו יארק 12224

פאר מענטשן וואס האבן א באגרעניצטע איינקונפט ,קען
טשעקינג אקאונטס זיין קאמפליצירט און טייער .א סאך
בענק רעכענען אן אפצאל וואס ווערט העכער ווי מער דער
דעפאזיט ווערט נידריגער .אין די זעלבע צייט ,ווערט עס אלץ
שווערער און שווערער אן צו גיין מיט א “בלויז קעש” לעבנס
שטייגער :סיי די רעגירונג און סיי ארבייטס געבער טוען זיך
אפט מאל שטעלן דערויף אז מען זאל נוצן ‘דירעקט דעפאזיט’
( )direct depositצו באקומען בענעפטין און דאס געהאלט.
צום גליק זענען פארהאן אנדערע אפציעס .ניו יארק סטעיט
פאדערט פון בענק אז זיי זאלן צו -שטעלן פארמעגליכע
‘אפארדעבל’ ( )affordableבאנקירונג סערוויסעס .אלע
באנקירונג אינסטיטוציעס אין די סטעיט ,אריין גערעכנט
קאמערציעלע בענק ,סעיווינגס בענק און קרעדיט יוניאן’ס,
זענען אויפגעפאדערט צו צו -שטעלן “בעיסיק באנקירונג”
(“ )”basic bankingאקאונטס ,וואס ווערן אין אלגעמיין
אנגערופן “לייף-ליין אקאונטס” (“)”Lifeline Accounts
פאר סיי וועלכע און פאר אלע זייערע קליענטן.
אין צוגאב דערצו ,ווערן פאראויס-באצאלטע דעביט קארדס
( )prepaid debit cardsאלס מער און מער פאפולער אלס
אן אפציע פאר די דאזיגע מענטשן וואס האבן נישט קיין
באנק אקאונט .כאטש דאס קען טאקע זיין א באקוועמליכער
אויסוועג ,איז אבער וויכטיג פאר די קאנסומערס צו וואוסן די
מעלות און חסרונות פון נוצן די דאזיגע קארטלעך.
איר זאלט אייביג זיכער מאכן פארזיכטיג דורך צו לייענען אלע
‘יוזער אגרימענטס’ ( ,)user agreementsאיר זאלט גוט
פארשטיין אלע ‘פיס’ ( )feesוואס מען איינמאנען ביי אייך,
און קוקט זיך אום פאר די בעסטע און זיכער’סטע באנקירונג
‘דיעלס’.
מיט שעצונג,

Consumer Financial Protection Bureau
(855) 411-2372
TTY/TTD: (855) 729-2372
cfpb.gov
P.O. Box 2900
Clinton, IA 52733

ניו יארק סטעיט אפיס פון די
אטוירני דזשענעראל

לעטישע דזשעימס

אטוירני דזשענעראל
פון ניו יארק

לעטישע דזשעימס

“סטאורד וועליו” (“Stored
 )”Valueאדער פאראויס
באצאלטע דעביט קארדס
פאראויס באצאלטע דעביט קארדס קענען באקומען
דעפאזיטס (קעש אדער ‘דירעקט דעפאזיט’ פון אן
ארבייטס געבער אדער פון א רעגירונגס אגענטור) און
עס קען גענוצט ווערן צו מאכן צאלונגען אדער ארויס צו
נעמען קעש דורך אן עי.טי.עם .)ATM( .די קארטלעך
זענען אפט מאל “ברענדעד” (“ )”brandedדורך גרויס
קרעדיט קארד פירמעס און זיי קענען גענטוצט ווערן
איבעראל ווי יענע קארטלעך ווערן
אקצעפטירט .אט זענען געוויסע אישוס וואס מען
דארף אין באטראכט נעמען:

•פאראויס באצאלטע דעביט קארטלעך קענען האבן
אומ -ערווארטעטע רעכענונגען [‘טשארדזשעס’]
( )chargesאזוי ווי למשל ‘פיס’ ( )feesפאר
אקטיוויזירונג ,מאנאט’ליכע סערוויס ,ווידער אנפילן
מיט געלט‘ ,עי.טי.עם )ATM( ’.ארויס נעמונגען,
געוואר ווערן די באלאנס ( )balance inquiriesאון
‘פיס’ ( )feesצו מאכן אן איינקויף ווען עס איז נישט
דא גענוג געלט אין דעם קארטל .עס קען אויך זיין
א ‘פי’ ( )feeאויב איר פארשליסט די אקאונט אדער
אויב איר נוצט נישט די קארד פאר עטליכע מאנאטן.

•אנדערש ווי א קרעדיט קארד אדער א דעביט קארד
וואס איז פארבינדן מיט א באנק אקאונט ,קען אפט
מאל זיין אז עס איז נישטא קיין באשיצונגען אויב דער
קארטל ווערט פארלוירן אדער גע’גנב’ט.
•און צולעצט ,כאטש פאראויס באצאלטע דעביט
קארדס ווערן אפט מאל גע’מארקעט פאר מענטשן
וואס האבן קרעדיט פראבלעמען ,אבער ווען מען
נוצט עס ווערט נישט פארראכטן א שוואכע קרעדיט
היסטאריע.
בעפאר איר שרייבט זיך איין אין א פאראויס באצאלטע
דעביט קארד ,זאלט איר זיך גוט אומקוקן איבער אלע
קאסטן וואס זענען פארבינדן מיט נוצן אזא קארטל.
פארגלייכט די קאסטן דערפון מיט די קאסטן וואס זענען
פארבינדן מיט לייף-ליין אקאונט ,אדער א לאקאלע
קרעידט יוניאן .און דאס וויכטיגסטע :איר זאלט גוט
באטראכטן וועלכע באנקירונג אפציעס געבן אייך די
מערסטע באשיצונג קעגן פארלוסט און קעגן שווינדל.

‘בעיסיק באנקירונג’ אדער
“לייף-ליין” אקאונטס
לייף-ליין באנק אקאונטס טוען אנבאטן באדייטענדע
שפארונגען פאר קאנסומערס און אלע בענק אין ניו יארק
סטעיט מוזן דאס צו -שטעלן .עס זענען פאראן געוויסע
צוימונגען; אייער פינאנציעלע אינסטיטוציע קען פארלאנגן
פון אייך צו:
•אריין לייגן דורך ‘דירעקט דעפאזיט’ אייער סאשל
סעקיוריטי ,געהאלט אדער פענסיע צאלונגען;
•איר זאלט פארשליסן סיי וועלכע אנדערע
טראנזאקציע אקאונטס.

אט איז וואס איר זאלט ערווארטן אויב איר מאכט אויף
א לייף-ליין אקאונט.
א נידריגע ערשטע דעפאזיט:
איר קענט אויפמאכן אייער לייף-ליין אקאונט מיט א
דעפאזיט וואס איז בלויז .$25
מינימום באלאנס:
צו האלטן אייער אקאונט אפען וועט איר דארפן האבן
בלויז איין פעני אלס א מינימום באלאנס.
אנהאלטן אייער אקאונט:
אייער פינאנציעלע אינסטיטוציע קען אייך נישט רעכענען
מער ווי  $3פער מאנאט אנצוהאלטן אייער לייף-ליין
אקאונט.
אומזיסטע ארויסנעמונגען:
איר קענט ארויס נעמען געלט פון אייער לייף-ליין אקאונט
ווייניגסטענס אכט מאל פער מאנאט אן דעם איר זאלט
דארפן באצאלן אן אפצאל דערפאר.
נישטא קיין מאנאטליכע מינימום דעפאזיט:
עס זענען נישט פארהאן קיינע באגרעניצונגען אדער
שטראפן וואס אנבאלאנגט די מינימום צאל דעפאזיטס
וואס איר דארפט מאכן פער מאנאט.

די באנק טוט נישט אנבאטן
קיין “לייף-ליין” אקאונט?
פארבינדט זיך מיט די אפיס פון די אטוירני
דזשענעראל’ס קאנסומער באשיצונג האטליין

(800) 771-7755

