
Стандартна Къса Форма 

 
Мес. Такса На Транзакция Теглене от АТМ Презареждане 

 

$0.00 $0.00 $2.50  N/A 

Проверка на баланс на банкомат  $0.50 

Отдел Клиенти (автоматично или служител) $0.00  

Неактивност (след 6 месеца без транзакции) $2.99 на месец 

Има и други 3 вида такси. Някои от тях са: 

Такса карта до банка $2.50 

 Такса при отказ от банкомат (вътрешен и 
чужд) 

$1.00 

Няма функция за овърдрафт/кредит. 

Вашите средства се класират за застраховка FDIC.  

За обща информация вижте cfpb.gov/prepaid. 

За подробности и условията се обадете на номер 1.833.832.3401 или вижте 
bet365.emltopup.com.  

Картата е издадена от MetaBank, Member FDIC, притежавайки лиценз от Mastercard International Incorporated. Картата се 
обслужва от EML Payments USA, LLC. 

  



Всички такси (“Дълга Форма”) за bet365 Mastercard Предплатена Карта 

Всички такси Сума Подробности 

Вземи пари  

Теглене от банкомат  $2.50 
Това е наша такса. Когато използвате банкомат, 
таксата може да се начисли от оператора или 
мрежата, използвана за завършване на транзакцията. 

Такса при отказване от 
банкомат (вътрешен) 

$1.00 
Това е наша такса. Ще бъдете таксувани, ако 
транзакцията бъде отказана. 

Информация 
Отдел Клиенти 
(автоматичен) 

$0.00 
Няма такса за обаждане до автоматичната линия, 
включително и запитване за баланс. 

Отдел Клиенти 
(служител) 

$0.00 Неограничени обаждания до служителите. 

Проверка на баланс на 
банкомат 

$0.50 
Това е наша такса. Когато използвате банкомат, 
таксата може да се начисли от оператора или 
мрежата, използвана за завършване на транзакцията. 

Използване на картата извън САЩ 

Международна 
транзакция 

2.99% От сумата в Щатски Долари за всяка транзакция.  

Международно теглене 
от банкомат 

$3.00 

Това е наша такса. Когато използвате банкомат, 
таксата може да се начисли от оператора или 
мрежата, използвана за завършване на транзакцията. 
В допълнение на таксата на оператора. 

Такса при отказване от 
банкомат (външен) 

$1.00 
Това е наша такса. Ще бъдете таксувани, ако 
транзакцията бъде отказана. 

Проверка на баланс на 
международен банкомат 

$0.50 
Това е наша такса. Когато използвате банкомат, 
таксата може да се начисли от оператора или 
мрежата. 

Друго 

Такса Карта до Банка  $2.50 
Ще бъдете таксувани, когато правите трансфер от 
картата към външна банкова сметка. 

Неактивност  $2.99 
Всеки месец по $2.99, след като не извършите 
транзакция за 6 месеца. 

Такса при Замяна на 
Карта 

$4.95 
Ако картата бъде загубена или открадната, ще бъдете 
таксувани $4.95 за замяна на картата.  

Вашите средства се класират за застраховка FDIC. Ще се държат или прехвърлят към 
MetaBank, което е застрахована от FDIC институция. Те са защитени до $250,000 от FDIC, ако 
MetaBank фалира, ако са изпълнени изискванията. За подробности вижте 
fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 
Няма функция за овърдрафт/кредит. 
Обадете се на Отдел Клиенти на 1.833.832.3401 или поща: Card Services, 1221 W. 103rd Street, 
#256, Kansas City, Missouri 64114, или посетете  bet365.emltopup.com 
За обща информация вижте cfpb.gov/prepaid. Ако имате оплакване, обадете се на Consumer 
Financial Protection Bureau на номер 1-855-411-2372 или посетете cfpb.gov/complaint. 

  



Споразумение с Притежател на bet365 Mastercard® Предплатена Карта 
 
ОТДЕЛ КЛИЕНТИ: 
Адрес:  Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, MO 64114   
Сайт:  bet365.emltopup.com 
Телефон: 1.833.832.3401 
 
ВАЖНО:  
(1) МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО. ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВКЛЮЧВА КЛАУЗА ЗА СПОРОВЕ, ИЗИСКВАЩА ВСИЧКИ 

ИСКОВЕ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЕШЕНИЕ. 
(2) ВИНАГИ СЛЕДЕТЕ ТОЧНА СУМА В ДОЛАРИ ПО КАРТАТА.  ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ МОЖЕ ДА НЯМАТ 

ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОВЕРЯВАТ БАЛАНСА. 
(3) ПРИЕМАЙКИ, ПОДПИСВАЙКИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ КАРТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА И 

ПРАВИЛАТА, ОБЯВЕНИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. 
(4) ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ КАРТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И С ПОЛИТИКАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА METABANK 

(ПРИКАЧЕНА). ПРОГРАМНИТЕ МЕНИДЖЪРИ МОЖЕ ДА ИМАТ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ, ЗАТОВА Е ВАЖНО ДА 
ПРОЧЕТЕТЕ И ТЯХНАТА ПОЛИТИКА, АКО ИМА ТАКАВА. 

 
Настоящото Споразумение с Картодържателя (“Споразумение”) определя условията и условията, при които Вашата 

карта Mastercard Prepaid (“Карта”) е издадена от MetaBank. "Вие" и "Вашият" означава лицето или лицата, които са 
получили и са упълномощени да използват Картата, както е предвидено в настоящото споразумение. "Ние", "нас" и 
"нашият" означава колективно, MetaBank, федерална спестовна банка, член на FDIC, както и нейните поделения или 
правоприемници, както и, освен ако не е посочено друго, наш програмен мениджър. “Мениджър на програмата” се отнася 
до EML Payments USA, LLC, който изпълнява определени услуги, свързани с вашата карта, от името на MetaBank. "Сметка 
в bet365" се отнася за потребителската сметка на bet365. Сметката в bet365 не е сметка в MetaBank, а MetaBank не носи 
отговорност за поддържането на този акаунт. "Документи" означава общо и всички съобщения, споразумения, документи, 
известия и оповестявания, които Ви предоставяме във връзка с Вашата картова сметка по електронен път, по Ваше 
съгласие. Картата не може да бъде прехвърляна и може да бъде отменена по всяко време без предизвестие съгласно 
приложимия закон. Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение и го запазете за бъдещи справки. Вашият 
пълен график на таксите, известен още като "Дългата форма", е приложен към и се счита за част от настоящото 
споразумение.  
 
1. КАРТАТА 

Вашата карта е предплатена карта, която ви позволява да имате достъп до средства, заредени в картовата ви сметка. 
Вие трябва да се грижите за Вашата карта със същата грижа, каквато бихте третирали пари в брой. Съветваме Ви да 
подпишете Картата си, когато я получите. Тази карта е предназначена за лична, семейна или домашна употреба и не е 
предназначена за бизнес цели. Вашата картова сметка не представлява чекова или спестовна сметка и не е свързана по 
никакъв начин с друга сметка, която може да имате. Картата не е подаръчна карта, нито е предназначена да бъде 
използвана за подаръци. Картата не е кредитна карта. Няма да получавате лихва върху средствата по вашата картова 
сметка. Можем да затворим Вашата Карта или да откажем да обработим всяка транзакция, за която смятаме, че може да 
наруши условията на това Споразумение или представлява незаконна или измамна дейност. Вие носите отговорност да ни 
уведомите незабавно при всяка промяна на вашия адрес, телефонен номер или имейл адрес. Ако адресът Ви се промени 
на адрес, който не е в САЩ, ние можем да анулираме Вашата Карта и да Ви върнем средствата в съответствие с това 
Споразумение.   

 
2. ВЕРИФИКАЦИЯ НА КАРТАТА 

Важна Информация за откриване на сметка за карта:  За да помогне на федералното правителство да се бори с 
финансирането на тероризма и дейностите по изпиране на пари, американският PATRIOT Act изисква всички финансови 
институции и техните трети страни да получават, проверяват и записват информация, която идентифицира всяко лице, 
което отваря карта.   
 

Какво означава това:  Когато поискате карта, ние ще поискаме вашето име, адрес, дата на раждане и друга 
информация, която ще ни позволи да ви идентифицираме. Може също да поискаме копие от шофьорската ви книжка или 
други документи по всяко време. Може да сте ограничени по отношение на използването и функциите, докато успеем да 
потвърдим самоличността ви. 
 

Квалифициране и Активация:  За да имате право да използвате и активирате Картата, Вие ни заявявате и 
гарантирате, че: (i) сте на възраст поне 21 години; (ii) личната информация, която сте ни предоставили, е вярна, точна и 
пълна; (iii) сте прочели това Споразумение и се съгласявате да се обвързвате с него и да спазвате неговите условия.  

 
3. НЕОТОРИЗИРАНИ ТРАНЗАКЦИИ 

a. Контакт в случай на Неоторизиран Трансфер 
Ако смятате, че Вашата Карта е била изгубена или открадната, обадете се или напишете НЕЗАБАВНО на Отдел 

Клиенти на информацията за контакт, показна в началото на това Споразумение. 
 
b. Вашата Отговорност за Неоторизирани Транзакции 
Кажете ни ВЕДНАГА, ако смятате, че Вашата Карта е била изгубена или открадната, или ако смятате, че е извършено 

електронно прехвърляне на средства без Вашето разрешение. Обаждането на Отдел Клиенти е най-добрият начин да 
запазите възможните загуби. Можете да загубите всички пари в сметката си. Ако ни кажете в рамките на 2 работни дни, 
след като сте научили за загубата или кражбата на Вашата Карта, можете да загубите не повече от 50$, ако някой използва 
Вашата Карта без Вашето разрешение. Ако не ни кажете в рамките на 2 работни дни след като сте научили за загубата или 
кражбата на Вашата Карта, и ние можем да докажем, че бихме могли да спрем някого да използва Вашата Карта без 
Вашето разрешение, ако сте ни казали, можете да загубите максимум 500$. 

Също така, ако вашата електронна история показва преводи, които не сте направили, включително направените от 
Вашата Карта или други средства, кажете ни веднага. Ако не ни уведомите в рамките на 60 дни след по-ранната дата на 
електронния достъп до профила ви (ако неправомерният трансфер може да бъде видян в електронната ви история), или 
датата, на която сме изпратили ПЪРВАТА написана история, за която се е появил неправомерният превод, Вие не можете 
да си върнете парите, които сте загубили след 60-те дни, ако можем да докажем, че бихме могли да спрем някой да вземе 



парите, ако ни казахте навреме. Ако една добра причина (като дълго пътуване или престой в болница) ви попречи да ни 
кажете, ще удължим сроковете.  

 
Картата може да има допълнителна защита срещу неоторизирано използване: 

По силата на правилата за нулева отговорност на Mastercard, отговорността ви за неоторизирани транзакции с вашата 
карта с Mastercard-марка е 0.00$, ако ни уведомите незабавно след узнаване за загубата или кражбата, и сте проявили 
разумна грижа да опазите картата си от загуба, кражба или неразрешена употреба. Тази политика, която ограничава 
отговорността Ви, не се отнася за дебитни транзакции, които не са обработени от Mastercard, някои търговски сделки или 
нерегистрирани карти. 

c. Работни Дни 
За целите на настоящото споразумение, нашите работни дни са от Понеделник до Петък, с изключение на 

федералните празници. Часовете за обслужване на клиенти могат да се различават. 
 
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТАТА 

a. Достъп и Захранване със Средства 
Вашата Карта може да бъде използвана за прехвърляне на средства към Вашата bet365 сметка и достъп до средства, 

прехвърлени към Вашата Карта от Вашата сметка в bet365. Всеки път, когато използвате Вашата Карта, ни 
упълномощавате да намалим стойността на Вашата Карта по размера на транзакцията и приложимите такси. Ако 
използвате номера на вашата карта, без да представите картата си (например за интернет транзакция, поръчка по пощата 
или покупка по телефона), правното действие ще бъде същото, ако сте използвали самата карта. Можете да използвате 
картата си за закупуване или отдаване под наем на стоки или услуги, където и да е валидна картата Ви, докато не 
надвишавате стойността, налична във вашата картова сметка.  

Картата може да се използва за:  
(1) Трансфер на средства към сметката Ви в bet365 
(2) Получаване на средства, трансферирани от сметката Ви в bet365 
(3) Трансфер на средства към лична банкова сметка 

         
Картата НЕ МОЖЕ да се използва за: (i) да си размени картата с паричната си стойност; (ii) да извършват незаконни 

сделки; (iii) да използва банковия номер на маршрута и номера на сметката, за да направи дебитна транзакция с всеки 
елемент, обработен като чек (тези дебити ще бъдат НЕ МОЖЕТЕ ДА НАДХЪРЛЯТЕ НАЛИЧАТА СУМА ПО КАРТАТА ЧРЕЗ 
ИНДИВИДУАЛНА ТРАНЗАКЦИЯ ИЛИ СЕРИЯ ОТ ТРАНЗАКЦИИ. Независимо от това, ако една транзакция надвишава 
салдото на наличните средства по Вашата картова сметка, Вие ще останете напълно отговорни пред нас за сумата на 
сделката и се съгласявате да ни платите незабавно за отрицателното салдо. Ако Вашата Карта има отрицателно салдо, 
всички депозити ще бъдат използвани за компенсиране на отрицателното салдо. Можем също така да използваме депозит 
или баланс на друга карта, която имате при нас, за да компенсираме отрицателно салдо по тази карта.  
 

Зареждане на сметката: Можете да добавите средства към Вашата Карта, наречена "зареждане", чрез: (i) 
Автоматизираната Клирингова Къща ("ACH") зарежда от Вашата сметка в bet365; (ii) лична кредитна или дебитна карта, 
въведена чрез Уебсайта; (iii) натоварванията на трети страни чрез PayPal. Вижте таблицата с ограниченията по-долу за 
ограничения на количеството и честотата на различните методи на зареждане. Всеки товар може да бъде таксуван, както е 
посочено в Дългата форма. Единствените федерални плащания, които могат да бъдат заредени до вашата карта 
чрез кредита на ACH, са федерални плащания в полза на основния картодържател. Ако имате въпроси относно това 
изискване, моля, обадете се на Обслужване на клиенти. Ние ще отхвърлим всички товари, които надвишават максималния 
баланс, разрешен на вашата карта. Има и максимални ограничения на натоварването, които можем да поставим на Вашата 
Карта, когато бъдат обобщени с всякакви други Карти, които имате. Вие се съгласявате да представите своята карта и да 
отговаряте на изискванията за идентификация, за да завършите операциите по зареждане, които може да се изискват от 
време на време.  
 

Разделени Транзакции: Ако нямате достатъчно налични средства в картовата си сметка, може да бъдете в състояние 
да инструктирате търговеца да таксува част от покупката на Картата и да заплати останалата сума с друга форма на 
плащане. Те се наричат „разделени транзакции“. Някои търговци не позволяват на картодържателите да разделят 
транзакции или само ще ви позволят да направите разделена транзакция, ако плащате останалата сума в брой. 

 
b. Лимити 

 

                                                                                Лимити за Зареждане, Теглене и Харчене* 

Лимити за Зареждане  Лимит  

Максимален баланс в картата по всяко време $25,000.00 

Общ брой зареждания на картата 10x за 24 часа. 

Максимално зареждане на картата за ден  Не може да надхвърли $5,000 за двадесет и четири (24) часа. 

Лимити за Теглене  Лимит 

Максимален трансфер от картата към банката Не може да надхвърли $500 за двадесет и четири (24) часа.  

Максимална сума/Общ брой тегления от банкомат  Не може да надхвърли $500.00 на ден и не повече от 10x 
тегления на ден.  

Лимити за Харчене  Лимит 

Максимална сума Подписвания при Продажба или 
ПИН транзакции 

Не може да надхвърли дневния лимити от $2,500.00. 

* Трети лица може да наложат допълнителни лимити. 

 
c. Транзакции в Друга Валута  

       Ако получите средствата си (или направите покупка) във валута или държава, различна от валутата или държавата, в 
която е издадена вашата карта ("чуждестранна сделка"), сумата, удържана от средствата ви, ще бъде преобразувана от 
асоциацията на мрежата или картата. която обработва транзакцията в сума във валутата на вашата карта. Ставката, която 
те избират, е или: (i) избрана от диапазона на курсовете, предлагани на валутните пазари на едро (които могат да се 



различават от процента, който самата асоциация получава), или (ii) мандата на правителството, валиден за приложимата 
централна обработка дата. Избраният от мрежата обменен курс е независим от всяка такса, която ние таксуваме като 
компенсация за нашите услуги. Ще бъдете таксувани за чуждестранни транзакции в щатски долари, както са оповестени в 
дългия формуляр. Ако чуждестранната транзакция доведе до кредит поради връщане, ние няма да възстановим никаква 
такса, която може да е била начислена при първоначалната Ви покупка. 
 
5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

Може да разкрием информация на трети лица за картата при следните случаи: 
(1) Ако е необходимо за завършване на транзакция;  
(2) За да потвърдим наличието и състоянието на сметката за картата пред трети лица, например някой търговец;  
(3) За да спазваме изискванията на заповед на правителствена агенция или други законови задължения;  
(4) Ако ни дадете писмено разрешение; 
(5) Пред нашите служители, одитори, партньори, доставчици на услуги или наредители; или 
(6) Необхдимост да изпълним задълженията си според това Споразумение.  

 
6. ДОКУМЕНТИ 

a. Касови Бележки 
Може да имате възможност да получите разписка в момента, в който направите какъвто и да е превод към или от 

Вашата сметка, като използвате банкомат или терминал за продажба на място. Може да се нуждаете от разписка, за да 
потвърдите транзакция с нас или търговеца. 

 
b. История на Сметката и Баланс 
Можете да получите информация за салдото на Вашата карта, като се обадите на Обслужване на клиенти. Тази 

информация, заедно с 12-месечна история на транзакциите в профила, също е достъпна онлайн на гореспоменатия 
уебсайт.  

Вие също имате право да получите поне 24 месеца писмена история на транзакциите по сметката чрез обаждане или 
чрез писане на Обслужване на клиенти. Няма да бъдете таксувани за тази информация, освен ако не я поискате повече от 
веднъж на месец.  
         
       c.  Оттегляне на Съгласие 

Можете да оттеглите съгласието си да получавате документи по електронен път, като се свържете с Отдел Клиенти на 
телефонния номер или адреса за обслужване на клиенти по-горе. Оттеглянето на вашето съгласие за получаване на 
електронни документи в отношенията ни с Вас обаче ще доведе до прекратяване на правото Ви да използвате Картата. 
Всяко оттегляне на Вашето съгласие ще влезе в сила след разумен период от време за обработка на заявката Ви и всички 
останали средства ще Ви бъдат върнати. 

 
7. ТРАНЗАКЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТОРИЗИРАНИ ТРАНСФЕРИ 

a. Право за спиране на плащане и процедура за това 
Ако ни казахте предварително, че правите редовни плащания от Вашата картова сметка, можете да спрете някое от 

тези плащания. Обадете се или пишете на Отдел Клиенти с информацията за контакт, която се намира в началото на това 
Споразумение, за да получим Вашето искане три работни дни или повече, преди плащането да е насрочено. Ако се 
обадите, ние също може да изискаме от вас да подадете писмено искането си и да ни го изпратите в рамките на 14 дни 
след обаждането.   

 
b. Известие за различие в сумите 
Ако тези редовни плащания се различават по размер, лицето, което плащате, трябва да ви съобщи, най-малко 10 дни 

преди всяко плащане, кога ще бъде направено и колко ще бъде. 
 
c. Отговорност за неуспешно спиране на плащане на предварително оторизиран трансфер 
Ако ни поръчате да спрем едно от тези плащания три работни дни или повече, преди да е насрочено прехвърлянето, а 

ние не го направим, ние ще носим отговорност за Вашите загуби или щети. 
 
d. Нашата отговорност при неуспешно изпълнени транзакции 
Ако не извършим транзакция до или от Вашата картова сметка навреме или в правилната сума според нашето 

споразумение с Вас, ние ще носим отговорност за Вашите загуби и щети, причинени от нас. Има обаче някои изключения. 
Например няма да носим отговорност: 

(1) Ако, по наша вина, нямате достатъчно налични средства в картовата си сметка, за да завършите 
транзакцията; 

(2) Ако търговец откаже да приеме вашата карта; 
(3) Ако банкомат, в който правите теглене на пари в брой, няма достатъчно пари; 
(4) Ако електронен терминал, в който извършвате транзакция, не работи правилно и сте знаели за проблема, 

когато сте започнали сделката; 
(5) Ако достъпът до Вашата Карта е бил блокиран, след като сте докладвали за загубената или открадната 

Карта или ПИН; 
(6) Ако има притежание или вашите средства са предмет на правен процес или друго обременяване, което 

ограничава тяхното използване; 
(7) Ако имаме основание да смятаме, че исканата транзакция е неразрешена; 
(8) Ако обстоятелства извън нашия контрол (като пожар, наводнение или компютърна или комуникационна 

повреда) пречат на изпълнението на сделката, въпреки разумните предпазни мерки, които сме предприели; 
или 

(9) За всяко друго изключение, посочено в нашето споразумение с Вас. 
 

e. Такси за Банкомат 
Когато използвате банкомат, който не е собственост на нас, може да бъдете таксувани от оператора на банкомат (и 

може да ви бъде начислена такса за справка за баланса, дори ако не сте извършили превод). 
 

f. Предварително Оторизирани Кредити 
Ако сте уредили директни депозити по сметката ви поне веднъж на всеки 60 дни от едно и също лице или компания, 



лицето или фирмата, която прави депозита, трябва да ви съобщават всеки път, когато ни изпращат парите. Можете да се 
свържете с Обслужване на клиенти, за да разберете дали депозитът е направен или не. 
 

g. Задържания при Оторизация 
При определени видове покупки (като например тези, направени в ресторанти, хотели или подобни покупки), картата 

Ви може да бъде „предварително оторизирана“ за сума, по-голяма от сумата на транзакцията, за покриване на парични или 
случайни разходи. Всяка сума за предварителна оторизация ще постави "задържане" на наличните Ви средства, докато 
търговецът не ни изпрати окончателната сума за плащане на вашата покупка. След като бъде получена окончателната 
сума за плащане, задържаната сума за предварително одобрение ще бъде премахната. През това време няма да имате 
достъп до предварително оторизирани суми. Ако разрешите транзакция и след това не успеете да направите покупка на 
този елемент, както е планирано, одобрението може да доведе до задържане за тази сума средства. 
 
8. ПРОЦЕДУРИ ПРИ КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКА 

В случай на грешка или въпрос за сметката: Обадете се или напишете до Отдел Клиенти на телефонния номер, 
адреса или уебсайта, споменати по-горе възможно най-скоро, ако смятате, че е възникнала грешка във вашия предплатен 
акаунт. Трябва да Ви позволим да съобщите за грешка до 60 дни след по-ранната дата на електронния достъп до профила 
си, ако грешката може да бъде видяна в електронната ви история или датата, на която сме изпратили ПЪРВАТА написана 
история, в която е възникнала грешката. Във всеки случай можем да ограничим разследването на всяка предполагаема 
грешка, която не ни докладвате в рамките на 120 дни от публикуваната транзакция. Можете да поискате писмена история 
на Вашите транзакции по всяко време, като се обадите или напишете Обслужване на клиенти. Трябва да ни кажете: 

(1) Името и номера на сметката или картата. 
(2) Защо смятате, че има грешка, както и сумата в долари. 
(3) Приблизително кога е възникнала грешката. 
Ако ни кажете, ние може да изискаме да ни изпратите Вашата жалба или въпрос в писмен вид в рамките на 10 работни 

дни. Ние ще определим дали е възникнала грешка в рамките на 10 работни дни, след като сме чули от Вас и ще 
коригираме всяка грешка незабавно. Ако се нуждаем от повече време, може да отнеме до 45 дни, за да разследваме 
жалбата или въпроса ви. Ако решим да направим това, ще кредитираме сметката Ви в рамките на 10 работни дни за 
сумата, която смятате за грешна, така че да имате парите по време, необходимо за завършване на нашето разследване. 
Ако Ви молим да напишете жалбата или въпроса си в писмен вид и ние не ги получим в рамките на 10 работни дни, не 
можем да кредитираме Вашата сметка.  

За грешки, свързани с нови профили, търговски или чуждестранни транзакции, може да отнеме до 90 дни за 
разследване на жалбата или въпроса ви. За новите профили може да отнеме до 20 работни дни, за да кредитираме 
профила Ви за сумата, която смятате за грешна. 

Ще ви информираме за резултатите в рамките на три работни дни след приключване на разследването. Ако решим, че 
няма грешка, ще ви изпратим писмено обяснение. Можете да поискате копия от документите, които използвахме в нашето 
разследване. Ако се нуждаете от повече информация за нашите процедури за разрешаване на грешки, обадете се на 
Отдел Клиенти или посетете нашия уебсайт. 
 
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

a. Личен Идентификационен Номер (“PIN”) 
Ще получите Персонализиран Идентификационен Номер ("ПИН") в момента на отключване на Вашата карта на 

Уебсайта. Не бива да пишете или да съхранявате своя ПИН с картата си. Никога не споделяйте ПИН с никого и не 
въвеждайте своя ПИН в терминал, който изглежда е променен или подозрителен. Ако смятате, че някой е получил 
неоторизиран достъп до вашия ПИН, трябва незабавно да се свържете с отдела за обслужване на клиенти. 
 

b. Връщания и Обезщетения  
Ако имате право на възстановяване по някаква причина за стоки или услуги, получени с Вашата карта, връщането и 

възстановяването ще бъдат извършени от търговеца. Ако търговецът кредитира картата Ви, кредитът може да не е 
наличен незабавно. Въпреки че изпращането на възстановявания от търговеца се получава веднага след получаването им, 
моля, имайте предвид, че нямаме контрол върху това, кога търговецът изпраща кредитна транзакция, а възстановяването 
може да не е налице за няколко дни след датата на връщане. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, 
законността или каквито и да било други аспекти на стоките или услугите, които купувате с Вашата карта. 
 

c. Замяна на Картата и Валидност 
Ако трябва да замените картата си по някаква причина, моля свържете се с Обслужване на клиенти. Вижте Дългата 

форма за приложимите такси. Моля, имайте предвид, че на картата ви има дата с валидна дата. Нямате право да 
използвате картата след датата „Валидно до“ на лицевата страна на картата. Въпреки това, дори и да е изтекъл срокът 
„Валиден до“, наличните средства по Вашата Карта не изтичат. Няма да се начислява такса за заместващи карти, които 
изпращаме поради изтичане на Картата.  

 
d. Оторизирани Ползватели 
Ако позволите на друго лице да използва Картата, ще бъдете отговорни по това Споразумение за всички транзакции, 

направени от това лице, независимо дали сте възнамерявали да отговаряте за всички тях, както и всички свързани с тях 
такси и възнаграждения, дори ако от тези транзакции, хонорари или такси са накарали балансът Ви да бъде отрицателен. 
 

e. Комуникации 
Вие се съгласявате, че можем да наблюдаваме и записваме всички обаждания или други комуникации между нас и 

вас. Също така се съгласявате, че ние или нашите доставчици на услуги може да се свърже с вас с всяка информация за 
контакт, която ни предоставяте, включително клетъчни и безжични телефонни номера, стационарни номера и имейл 
адреси. Също така се съгласявате, че ние или нашите доставчици на услуги може да се свържем с вас, като използваме 
система за автоматично набиране или електронна поща, чрез текст или изкуствен или записан глас. Вие се съгласявате да 
плащате каквито и да било такси за услугата, оценени от вашия доставчик на план за комуникации, които изпращаме или 
правим към вас или които сте ни изпратили или ни направили. 
 
10. ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ 

a. Контрол от Английския Език 
Преводите на това споразумение, които може да са били предоставени, са само за ваше удобство и може да не 

отразяват точно оригиналния английски смисъл. Значенията на термините, условията и представянията тук са обект на 



дефиниции и тълкувания на английски език. 
 

b. Закриване на Сметка 
Можете да затворите картата по всяко време, като се свържете с Отдел Клиенти. Вашето искане за закриване на 

Карта няма да засегне никое от нашите права или задължения, произтичащи от това Споразумение преди искането. Ако 
Вашата картова сметка бъде затворена, ние ще ви издадем кредит за всички неизплатени салда, при спазване на таксите, 
разкрити в Дългата форма. Ние си запазваме правото да затворим Вашата картова сметка, ако изпълните или опитате да 
изпълните някое от забранените действия в настоящото Споразумение.  
 

c. Прехвърляне 
Нямате право да прехвърляте или прехвърляте Вашата Карта или задълженията си по този Договор. Ние обаче 

можем да прехвърляме или прехвърляме правата си по настоящото Споразумение, включително всички салда по Вашата 
картова сметка. Ако предоставим нашите права, ще получите известие от нас. 

 
d. Правен Процес 
Независимо от това къде и как сме обслужени, ние ще се съобразяваме с всеки държавен или федерален правен 

процес, включително, без ограничение, всеки запор за запор, неблагоприятен иск, изпълнение, запор, данъчна такса, 
ограничителна заповед, призовка или заповед, за която смятаме, че са валидни за вас или за вашата карта. Вие се 
съгласявате, че ще уважаваме съдебния процес, който се връчва лично, по пощата или чрез факсимилно предаване в 
някой от нашите офиси (включително места, различни от мястото, където се съхраняват исканите средства, записи или 
собственост), дори ако законът изисква лична доставка в офиса, където се съхраняват записите по Вашата картова сметка. 
Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за спазването на такъв правен процес. Също така се 
съгласявате, че няма да имаме задължение да отстояваме от ваше име всички приложими освобождавания от изпълнение 
или прикрепяне по някакъв приложим държавен или федерален закон. Ние ще приложим право на лихва за обезпечение 
срещу която и да е от Вашите картови сметки, за да ни възстановим нашите такси и разходи, включително такси на 
адвокатите, съдебни разходи и разноски, в съответствие с правния процес. Можем да откажем разрешаването на тегления 
или прехвърляния от сметката Ви, докато не бъде удовлетворен или отхвърлен такъв процес, дори ако това води до 
недостатъчни средства за покриване на задължение, което може да сте направили. Ние можем да приспаднем тези 
разходи от Вашата картова сметка или всяка друга сметка, която може да имате при нас, без да ви уведомяваме 
предварително, или можем да ви таксуваме директно за такива разходи и такси. Вие се съгласявате да освободите и 
обезщетите, да защитите и да ни държите безвредни от всички действия, искове, задължения, загуби, разходи и щети, 
включително, без ограничение, адвокатски такси, свързани с нашето спазване на какъвто и да е правен процес. Когато 
получим поръчка, която ни инструктира да ограничим достъпа до средства в картова сметка, можем да премахнем 
средствата от сметката и да ги поддържаме отделно. 
 

e. Други 
Ще бъдете уведомени за всяка промяна в настоящото споразумение по начина, изискван от приложимото 

законодателство преди датата на влизане в сила на промяната. Въпреки това, ако промяната е направена за целите на 
сигурността, ние можем да приложим тази промяна без предизвестие. Ние не се отказваме от правата си, като отлагаме 
или не ги изпълняваме по всяко време (например, оценявайки такса по-малка от описаната, или не всички, по някаква 
причина не се отказваме от правото ни да започнем да начисляваме таксата, както е посочено в настоящото споразумение 
без предизвестие). Ако някоя разпоредба на това Споразумение е определена като невалидна или неприложима съгласно 
което и да е правило, закон или уредба на която и да е държавна агенция, местна, държавна или федерална, валидността 
или приложимостта на всяка друга разпоредба на това Споразумение няма да бъде засегната. Това споразумение ще се 
управлява от правото на щата Южна Дакота, освен до степента, регулирана от федералния закон. Ако Вашата Карта има 
остатъчен баланс след определен период на неактивност, може да се наложи да преведем останалите средства на 
съответната държавна агенция. 
 
11. ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО 

ВИЕ И НИЕ ПОТВЪРЖДАВАМЕ, ЧЕ ПРАВОТО НА ДЕЛО ЧРЕЗ ЖУРИ Е КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО, НО МОЖЕ ДА 
БЪДЕ ОТКАЗАНО В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.  ДО РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА, ВИЕ И НИЕ СЪЗНАТЕЛНО И 
ДОБРОВОЛНО СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ПРАВОТО НА ДЕЛО ЧРЕЗ ЖУРИ, В СЛУЧАЙ МА ПРОБЛЕМ, ВЪЗНИКНАЛ ОТ ИЛИ 
СВЪРЗАН С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ НА ПРАВО НА ДЕЛО ЧРЕЗ ЖУРИ НЯМА ДА ВЛИЯЕ ИЛИ ДА 
СЕ СЧЕТЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАУЗАТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР, ПОСОЧЕНА В СЕКЦИЯТА ПО-ДОЛУ, КОЯТО 
СЪДЪРЖА ОТДЕЛНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВОТО НА ДЕЛО ЧРЕЗ ЖУРИ. 
 
12. КЛАУЗА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР 

По-долу може да видите тази клауза във формата на въпрос и отговор. Тази клауза е част от това Споразумение и има 
задължителен характер. За целите на тази секция, нашият “Адрес за Предизвестие” е: MetaBank, Attn: Customer Service, 
5501 S Broadband Ln, Sioux Falls, SD 57108. 
 

Обобщение и Обхват. 

Въпрос 
Кратък 
Отговор 

Подробности 

Какво е арбитраж? 
Алтернатива на 
съда  

При арбитраж трета страна арбитър (‘Арбитър’) решава спорове на неформално 
изслушване.  

Различно ли е от 
дело в съда? 

Да 
Изслушването е частно. Няма жури. Обикновено е по-малко формално, по-бързо и по-
евтино от съдебно дело. Установяването на фактите преди слушането е ограничено. 
Обжалванията са ограничени. Съдилищата рядко отменят арбитражните решения. 

Може ли да се 
откажете от тази 
клауза? 

Да, в срок от 60 
дни 

Ако не искате тази арбитражна клауза да се прилага, трябва да ни изпратите подписано 
известие в рамките на 60 календарни дни след покупката на картата. Трябва да изпратите 
писмено известие (а не по електронен път) на нашия Адрес на известието. Посочете 
името, адреса и номера на картата. Посочете, че се отказвате от арбитражната клауза.  

За какво се отнася 
тази клауза? 

Страните се 
съгласяват за 
разрешаване на 
спор от арбитър 

Освен ако не е забранено от приложимото законодателство и освен ако не се откажете, 
вие и ние се съгласяваме, че вие или ние може да решим да арбитрираме или да 
изискваме арбитраж на всеки "спор", както е определено по-долу. 



Кого покрива тази 
клауза? 

Вас, нас и 
определение 
"Свързани 
Лица"  

Тази арбитражна клауза урежда вас и нас. Той също така обхваща някои "свързани лица": 
(1) нашите родители, дъщерни дружества и дъщерни дружества; (2) нашите служители, 
директори, служители, акционери, членове и представители; и (3) всяко лице или 
компания, които участват в спора, който преследвате по едно и също време, когато 
преследвате свързан спор с нас. 

Какви спорове 
разрешава тази 
клауза? 

Всички спорове 
(освен някои 
спорове 
относно тази 
клауза) 

Тази арбитражна клауза урежда всички "спорове", които обикновено се решават в съда и 
са между нас (или всяка свързана страна) и вас. В тази арбитражна клауза думата 
„спорове“ има най-широк смисъл. Тя включва всички искове, дори косвено свързани с 
Вашата Карта или това Споразумение. Тя включва искове, свързани с валидността като 
цяло на настоящото споразумение. Това обаче не включва спорове относно 
валидността, обхвата или обхвата на тази арбитражна клауза или част от тази 
арбитражна клауза. (Това включва спор относно правилото срещу арбитраж клас.) 
Всички подобни спорове са за съд, а не за арбитър.  

Кой е арбитъра? 
Обикновено 
AAA или JAMS 

Арбитражът се провежда по тази арбитражна клауза и правилата на арбитражния 
администратор в сила при започването на арбитража. Въпреки това арбитражните 
правила, които противоречат на тази арбитражна клауза, не се прилагат. Ще бъде и 
арбитражният администратор: 

 The American Arbitration Association ("AAA"), 1633 Broadway, 10th Floor, New York, NY 
10019, www.adr.org. 

 JAMS, 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018, www.jamsadr.com 

 Друга компания, избрана от страните.  
Ако всички горепосочени опции са недостъпни, съдът ще избере администратора. Никой 
арбитраж не може да бъде администриран без нашето съгласие от администратор, който 
би позволил арбитраж по класа по тази арбитражна клауза. Арбитърът ще бъде избран 
съгласно правилата на администратора. Въпреки това, арбитърът трябва да бъде 
адвокат с най-малко десет години стаж или пенсиониран съдия, освен ако вие и ние не се 
съгласим. 

Може ли 
спортовете да се 
наредят? 

Понякога 

Всяка от страните може да заведе дело, ако другата страна не изисква арбитраж. Ние 
няма да изискваме арбитраж по делото, което внасяте като индивидуално дело в съда за 
малки искове. Въпреки това, ние можем да поискаме арбитраж на всяка жалба за 
решение за малки искове или за искове за малки искове, подадени на база клас. 

Отказвате ли се от 
някакви права? 

Да  

За спорове, предмет на тази клауза за арбитраж, Вие се отказвате от правото си да: 
1. Да се вземат решенията на съдебните заседатели. 
2. Да решават спорове от съдилища, различни от съдилищата за малки искове. 
3. Служи като частен адвокат или в представителна власт. 
4. Присъединете се към спор, който имате с спор от други потребители. 
5. Носете или станете член на класа в клас или арбитраж. 
Ние също така се отказваме от правото на съдебно заседание и трябва да имаме 
съдилища, които решават спорове, които желаете да арбитрирате. 

Можете ли да 
стартирате класов 
арбитраж? 

Не 

Арбитърът няма право да обработва всеки спор на основата на клас или 
представител. Всички спорове, които са предмет на тази арбитражна клауза, трябва да 
бъдат решавани в индивидуален арбитраж или индивидуална процедура за малки 
искове. Тази арбитражна клауза ще бъде нищожна, ако съдът постанови, че арбитърът 
може да решава спор по клас и решението на съда не се отменя при обжалване.  

Кой закон се 
прилага? 

The Federal 
Arbitration Act 
(“FAA”)  

Това споразумение и картите включват междудържавна търговия. По този начин FAA 
урежда тази арбитражна клауза. Арбитърът трябва да приложи материално право в 
съответствие с FAA. Арбитърът трябва да изпълни давностни и привилегировани права. 
Наказателните вреди се уреждат от конституционните норми, които се прилагат в 
съдебното производство. 

Моите действия 
могат ли да 
премахнат тази 
клауза? 

Не 
Тази арбитражна клауза остава в сила, дори ако: (1) Вие или ние прекратяваме 
настоящото Споразумение; или (2) прехвърляме или прехвърляме правата си по 
настоящото споразумение.  

Процес. 

Какво трябва да 
направят страните 
преди да започнат 
дело или 
арбитраж? 

Да изпратят 
писмено 
предизвестие 
за Спор и 
материали по 
него 

Преди започване на съдебно дело или арбитраж, страната жалбоподател трябва да даде 
на другата страна писмено предизвестие за спора. Известието трябва да обяснява в 
подробности подробно естеството на спора и всички подкрепящи факти. Ако сте страна, 
подала жалбата, трябва да изпратите писмено уведомление (а не по електронен път) на 
нашия Адрес на известието. Вие или адвокат, когото лично сте наели, трябва да 
подпишете уведомлението и да предоставите номера на картата и телефонния номер, на 
който можете да се свържете с вас (или с вашия адвокат). Писмо от нас към вас ще ни 
служи като писмено известие за спор. След като бъде изпратено уведомление за 
спорове, страната жалбоподател трябва да даде на другата страна разумна възможност 
през следващите 30 дни да разреши спора на индивидуална основа. 

Как започва 
арбитраж? 

Изпращане на 
предизвестие 

Ако страните не постигнат съгласие за разрешаване на спора в рамките на 30 дни след 
получаване на уведомлението за спора, жалбоподателят може да започне съдебно дело 
или арбитраж, при спазване на условията на тази арбитражна клауза. За да започне 
арбитраж, жалбоподателят избира администратора и следва правилата на 
администратора. Ако една от страните започне или заплашва съдебно дело, другата 
страна може да поиска арбитраж. Това искане може да бъде направено в съдебни 
документи. Тя може да бъде направена, ако дадена страна започне съдебно дело на 
индивидуална основа и след това се опита да преследва групов иск. След като е 
направено искане за арбитраж, не може да се заведе дело, а съществуващото съдебно 
дело трябва да спре. 

Ще има ли 
изслушвания 
някъде наблизо?  

Да  
Арбитърът може да реши, че личното изслушване е ненужно и че той или тя могат да 
разрешат спорове въз основа на писмени заявки и / или конферентен разговор. Въпреки 
това, всяко лично арбитражно изслушване трябва да се проведе на разумно удобно за 

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/


Вас място. 

Може ли да има 
обжалвания? 

Много 
ограничено  

Правата на обжалване съгласно FAA са много ограничени. Наградата на арбитъра ще 
бъде окончателна и задължителна. Всеки съответен съд може да се произнесе по 
решението на арбитъра.  

Такси и Решения. 

Кой покрива 
таксите за 
арбитража? 

Обикновено, 
ние ги 
плащаме.  

Ние ще платим всички такси за подаване, администрация, изслушване и арбитър, ако 
действате добросъвестно, не можете да получите отказ от такива такси и да ни помолите 
да платим.  

Кога ние покриваме 
Вашите такси и 
правни разходи? 

Ако спечелите  

Ако спечелите арбитраж, ние ще платим разумните такси и разходи за вашите адвокати, 
експерти и свидетели. Ние също така ще платим тези суми, ако това се изисква съгласно 
приложимия закон или правилата на администратора или ако се изисква плащане за 
прилагане на тази арбитражна клауза. Арбитърът не трябва да ограничава възлагането 
на тези суми, защото Вашият спор е за малка сума. 

Някога ще 
изискваме ли от 
Вас нашите такси и 
разходи за 
арбитраж? 

Само при лоши 
намерения  

Арбитърът може да изиска от вас да платите нашите такси, ако (и само ако): (1) 
арбитърът установи, че сте действали недобросъвестно (според мерките, изложени във 
Федералното гражданскопроцесуално законодателство 11 (б)); и (2) това правомощие не 
прави тази клауза за арбитраж невалидна. 

Може ли 
решението да бъде 
обяснено? 

Да 
Страната може да поиска информация от арбитъра в 14-дневен срок от постановяване на 
решението. При такова искане арбитърът ще обясни писмено решението. 

Картата е издадена от MetaBank, Member FDIC, притежавайки лиценз от Mastercard International Incorporated. 
© 2019 MetaBank 
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ФАКТИ КАКВО ПРАВИ METABANK С ЛИЧНИТЕ ВИ 
ДАННИ? 

  

Защо? Финансовите компании избират как да споделят Вашата лична 
информация. Федералният закон дава право на потребителите да 
ограничават някои, но не всички споделяния. Федералният закон също 
така изисква от нас да Ви кажем как събираме, споделяме и защитаваме 
Вашата лична информация. Моля, прочетете внимателно това известие, за 
да разберете какво правим. 

  

Какво? Видовете лична информация, която събираме и споделяме, зависят от 
продукта или услугата, които имате с нас. Тази информация може да 
включва: 
• Номер на социалното осигуряване и доход 

• Салда по сметки и история на транзакциите 

• Кредитна история и активи 

Когато вече не сте наш клиент, ние продължаваме да споделяме 
информацията ви, както е описано в настоящото известие. 

  

Как?  Всички финансови компании трябва да споделят личната информация на 
клиентите си, за да управляват ежедневната си дейност. В раздела по-долу 
изброяваме причините, поради които финансовите компании могат да 
споделят личната информация на клиентите си; причините, поради които 
MetaBank избира да сподели; и дали можете да ограничите това 
споделяне. 

  

Причини да споделяме личните 
данни 

Споделя ли 
MetaBank? 

Може ли да 
ограничите? 

За ежедневни бизнес процедури – например 
обработка на транзакции, поддръжка на 
сметката, отговор на решения на съда и правни 
разследвания, или доклади до кредитни 
агенции 

Да Не 

За маркетинг цели – да Ви предлагаме нашите 
услуги и продукти 

Да Не 

За съвместен маркетинг с другите наши 
финансови компании 

Да Не 

За ежедневни бизнес процедури на нашите 
партньори – Информация за Вашите транзакции 
и дейности 

Не Не споделяме 

За ежедневни бизнес процедури на нашите 
партньори - Информация за Вашата 
кредитоспособност 

Не Не споделяме 

За маркетинг от нашите партньори към Вас Не Не споделяме 

За маркетинг от други фирми към Вас Не Не споделяме 

 

Въпроси?  Посетете www.metabank.com. 
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Кои сме ние 
Кой предоставя? Тази политика се предоставя от MetaBank и важи за продуктите и 

услугите на MetaBank.  
  

Какво правим 
Как MetaBank 
защитава моята 
лична 
информация? 

За да защитим Вашата лична информация от неоторизиран достъп и 
използване, ние използваме мерки за сигурност, които са в 
съответствие с федералния закон. Тези мерки включват компютърни 
предпазни мерки и защитени файлове и сгради. 

Как MetaBank 
събира моята лична 
информация?  

Ние събираме вашата лична информация, например когато Вие: 

 Отворите сметка или Кандидатствайте за кредит 

 Направите депозити или тегления от сметката си или 

предоставете информация за профила 

 Направите банков превод 

Също така можем да събираме вашата лична информация от други, 
като кредитни бюра, филиали или други компании. 

Защо не мога да 
огранича всички? 

Федералният закон ви дава право да ограничавате само 
• Споделяне за ежедневните бизнес цели на филиалите - информация за 
кредитоспособността ви 

• Партньори да използват информацията ви на пазара за вас 

• Споделяне за вас на пазара 

Държавното право и отделните компании могат да ви дадат 
допълнителни права за ограничаване на споделянето. [Виж по-долу 
за повече информация за правата ви съгласно държавното 
законодателство.] 

  

Определения 
Партньори Дружества, свързани с обща собственост или контрол. Те могат да 

бъдат финансови и нефинансови компании. 

 MetaBank не споделя с нашите филиали. 

Непартньори Дружества, които не са свързани с обща собственост или контрол. Те 
могат да бъдат финансови и нефинансови компании. 

 MetaBank не споделя с нашите филиали.  

Съвместен 
Маркетинг 

Официално споразумение между несвързани финансови компании, 
които обединяват за вас пазара финансови продукти или услуги. 

 Нашите съвместни маркетингови партньори включват 

неафилирани финансови компании, с които можем да си 

партнираме, за да предлагаме съвместно за Вас финансови 

продукти или услуги.  
 



Друга важна информация 
Специално известие за жители на щати 
Жителите на Калифорния или Върмонт: Ние няма да споделяме с неафилиати с изключение 
на нашите собствени маркетингови цели, ежедневни бизнес цели или с Ваше съгласие.  
 

Жители на Невада: Предоставяме това известие съгласно закона на Невада. 
 


