
Standard Short Form 

 
Månedlig gebyr Per kjøp Minibank-uttak 

Fylle på kontanter 
på nytt 

 

$0,00 $0,00 $2,50  Ikke 
tilgjengelig 

 
Forespørsel om minibank-saldo  $0,50 

Kundeservice (automatisert eller live agent) $0,00  

Inaktivitet (etter seks måneder uten noen transaksjoner) $2,99 per måned 

 Vi tar 3 andre typer gebyr. Her er noen av de: 
 

Avgift fra kort til bank $2,50 

 Avslagsgebyr for minibank (innenlands og 
utenlands) 

$1,00 

Ingen overtrekk/kreditt-funksjon. 

 

Dine midler er kvalifisert for FDIC-forsikring.  

For generell informasjon angående forhåndsbetalte kontoer, besøk cfpb.gov/prepaid. 

Finn detaljer og vilkår for alle avgifter og tjenester i pakken eller ring 1.833.832.3401 , 
eller besøk bet365.emltopup.com.  

bet365 forhåndsbetalt Mastercard® er utstedt av MetaBank®, medlem av FDIC, i overensstemmelse med en lisens fra 
Mastercard International Incorporated. Kortet er underholdt EML Payments USA, LLC. 
  



Liste over alle gebyr (“Long Form”) for bet365 Mastercard forhåndsbetalte kort 

Alle avgifter Beløp Detaljer 

Få kontanter  

Minibank-uttak  $2,50 
Dette er vårt gebyr. Når du bruker en minibank kan du 
belastes med et gebyr av minibank-operatøren, eller 
ethvert nettverk brukt for å fullføre transaksjonen. 

Avslagsgebyr for minibank 
(innenlands) 

$1,00 
Dette er vårt gebyr. Du vil bli belastet med dette hvis din 
transaksjon blir avslått. 

Informasjon 
Kundeservice 
(automatisert) 

$0,00 
Intet gebyr for å ringe vår automatiserte kundeservice, 
inkludert spørsmål om saldo. 

Kundeservice (live agent) $0,00 Ubegrensede telefonsamtaler med live agent. 

Forespørsel om minibank-
saldo 

$0,50 
Dette er vårt gebyr. Når du bruker en minibank kan du 
belastes med et gebyr av minibank-operatøren, eller 
ethvert nettverk brukt for å fullføre transaksjonen. 

Bruk av kortet ditt utenfor USA 

Internasjonal transaksjon 2,99% av beløpet i amerikanske dollar for hver transaksjon.  

Internasjonalt minibank-
uttak 

$3,00 

Dette er vårt gebyr. Du vil muligens bli belastet med et 
gebyr av minibank-operatøren, selv om du ikke fullfører 
en transaksjon. Du vil bli belastet i tillegg til gebyr for 
minibank-gebyrer. 

Avslagsgebyr for minibank 
(utenlands) 

$1,00 
Dette er vårt gebyr. Du vil bli belastet med dette hvis din 
transaksjon blir avslått. 

Internasjonal forespørsel 
om minibank-saldo 

$0,50 
Dette er vårt gebyr. Du kan også bli belastet et gebyr av 
minibank-operatøren. 

Annet 

Avgift fra kort til bank  $2,50 
Du vil bli belastet med denne avgiften når du flytter midler 
fra ditt kort til en ekstern bankkonto. 

Inaktivitet  $2,99 
Du vil bli belastet $2.99 hver måned etter du ikke har 
fullført en transaksjon ved å bruke kortet ditt i seks 
måneder. 

Gebyr for korterstatning $4,95 
Hvis ditt kort blir mistet eller stjålet, vil du bli belastet med 
en avgift på $4,95 for å erstatte kortet.  

Dine midler er kvalifisert for FDIC-forsikring. Dine midler vil bli oppbevart hos eller overført til 
MetaBank, en FDIC-forsikret institusjon. Når de er der, vil dine midler være forsikret opp til $250.000 
av FDIC i tilfelle MetaBank feiler, hvis spesifikke krav for innskuddsforsikringer er møtt. Gå til 
fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html for detaljer. 
Ingen overtrekk/kreditt-funksjon. 
Kontant kundeservice ved å ringe 1.833.832.3401, ved post på Card Services, 1221 W. 103rd Street, 
#256, Kansas City, Missouri 64114, eller gå til bet365.emltopup.com 
For generell informasjon angående forhåndsbetalte kontoer, besøk cfpb.gov/prepaid. Hvis du har en 
klage om en forhåndsbetalt konto, ring Consumer Financial Protection Bureau på 1-855-411-2372 
eller gå til cfpb.gov/complaint. 

  



bet365 forhåndsbetalte Mastercard®-kort – Kortholderens avtale  
 
KONTAKTINFORMASJON FOR KUNDETJENESTE: 
Adresse:  Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, MO 64114  
Hjemmeside:  bet365.emltopup.com 
Telefonnummer: 1.833.832.3401 
 
VIKTIG MELDING:  
(1) VENNLIGST LES GRUNDIG. DENNE AVTALEN INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL SOM KREVER AT ALLE 

KRAV SKAL LØSES VIA BINDENDE MEGLING. 
(2) VIT ALLTID DET NØYAKTIGE BELØPET I DOLLAR TILGJENGELIG PÅ KORTET. FORHANDLERE HAR MULIGENS 

IKKE TILGANG TIL Å AVGJØRE SALDOEN PÅ KORTET. 
(3) VED Å AKSEPTERE, SIGNERE, ELLER BRUKE DETTE KORTET, SIER DU DEG ENIG I Å VÆRE BUNDET AV 

REGLENE OG VILKÅRENE SOM FINNES I DENNE AVTALEN. 
(4) VED Å BRUKE DETTE KORTET SIER DU DEG OGSÅ ENIG I METABANK SIN PERSONVERNERKLÆRING 

(VEDLAGT). PROGRAM MANAGERS KAN HA ANDRE PERSONVERNSPROSEDYRER, SÅ DET ER VIKTIG AT DU 
OGSÅ GJENNOMGÅR DERES RETNINGSLINJER, HVIS RELEVANT. 

 
Denne kortholderavtalen (“avtalen”) legger fram reglene og vilkårene der hvor bet365 forhåndsbetalte Mastercard-kort 

(“kort”) har blitt utstedt til deg fra MetaBank. "Du" og "din" betyr personen eller personene som har mottatt og er autorisert til å 
bruke kortet, som fastsatt i denne avtalen. "Vi," "oss," og "vår" betyr samlet, MetaBank, en statsautorisert sparekasse, medlem 
av FDIC, og dets divisjoner og rettighetshavere, inkluderer også, med mindre noe annet er angitt, vår Program Manager. 
“Program Manager” refererer til EML Payments USA, LLC, som foretar visse tjenester relatert til ditt kort på vegne av 
MetaBank. “bet365-konto” refererer til din bet365 brukerkonto. bet365-kontoen er ikke en MetaBank-konto, og MetaBank er 
ikke ansvarlig for å bevare denne kontoen. “Opplysninger” betyr samlet alt og ethvert av kommunikasjon, avtaler, 
dokumenter, notiser, og opplysninger som vi oppgir til deg angående din kortkonto, elektronisk med din tillatelse. Kortet ditt er 
ikke-overførbart, og det kan kanselleres når som helst uten forhåndsvarsling, gjenstand for gjeldende lov. Vennligst les denne 
avtalen grundig, og ta vare på den for fremtidig bruk. Ditt fullstendige avgiftsskjema, også kjent som “Long Form,” er vedlagt til 
og ansees som en del av denne avtalen.  
 
1. OM DITT KORT 

Ditt kort er et forhåndsbetalt kort, noe som gjør at du har tilgang til midler som fylles på din kortkonto. Du burde behandle 
ditt kort med samme tilsyn som med kontanter. Vi oppfordrer deg å signere ditt kort når du mottar det. Dette kortet er ment for 
personlig, familie- eller husholdningsbruk, og er ikke ment for forretningsbruk. Din kortkonto utgjør ikke en brukskonto eller 
sparekonto, og er ikke koblet til noen andre kontoer du har. Kortet er ikke et gavekort, og det er heller ikke ment til å bli brukt for 
gaveformål. Kortet er ikke et kredittkort. Du vil ikke få renter på midlene i din kortkonto. Vi kan stenge ditt kort eller nekte å 
prosessere alle transaksjoner som vi føler bryter vilkårene for denne avtalen, eller representerer svindel eller ulovlig aktivitet. 
Du er ansvarlig for å kontakte oss øyeblikkelig hvis du endrer din adresse, ditt telefonnummer eller e-postadresse. Hvis din 
adresse til en adresse utenfor USA, kan vi komme til å kansellere ditt kort og returnere dine midler til deg i samsvar med denne 
avtalen.  

 
2. VERIFISERING AV DITT KORT 

Viktig informasjon for å åpne en kortkonto: For å hjelpe de føderale myndigheter bekjempe finansiering av terrorisme 
og hvitvasking av penger, så krever USA PATRIOT Act at alle finansielle institusjoner og deres tredjeparter å innhente, 
verifisere, og registrere informasjon som identifiserer hver person som åpner en kortkonto.  
 

Hva dette betyr for deg: Når du anmoder om et kort, kommer vi til å spørre deg om ditt navn, din gateadresse, 
fødselsdato, og annen informasjon som vil la oss identifisere deg. Vi kan også komme til å spørre om å se en kopi av ditt 
førerkort eller andre dokument til enhver tid. Du kan bli begrenset i bruk og funksjoner til vi har fullstendig verifisert din identitet. 
 

Kvalifikasjon og aktivering: For å være kvalifisert til å bruke og aktivere kortet, forsikrer du oss om at: (i) du er minst 21 
år gammel; (ii) den personlige informasjonen som du har oppgitt til oss er sann, korrekt og fullstendig; (iii) du har lest denne 
avtalen og sier deg enig i å være bundet av, og samtykker med, disse vilkårene.  

 
3. UAUTORISERTE TRANSAKSJONER 

a. Kontakt i et tilfelle av uautorisert overføring 
Hvis du tror ditt kort har blitt mistet eller stjålet, ring eller skriv til kundeservice ØYEBLIKKELIG via kontaktinformasjonen 

som finnes i begynnelsen av avtalen. 
 
b. Ditt ansvar for uautoriserte transaksjoner 
Fortell oss ØYEBLIKKELIG hvis du tror kortet ditt har blitt mistet eller stjålet, eller hvis du tror en elektronisk overføring av 

midler har blitt gjort uten din tillatelse. Den beste måten å holde dine mulige tap nede på er ved å ringe kundeservice. Du kan 
miste alle pengene i din konto. Hvis du kontakter oss innen to virkedager etter du finner ut at kortet er mistet eller stjålet, kan du 
ikke tape mer enn $50 hvis noen har brukt kortet ditt uten din tillatelse. Hvis du IKKE kontakter oss innen to virkedager etter du 
finner ut at kortet er mistet eller stjålet, og vi kan bevise at vi kunne ha stoppet noen fra å bruke ditt kort uten din tillatelse hvis 
du hadde kontaktet oss angående dette, så kan du tape så mye som $500. 

Og, hvis din elektroniske historikk viser overføringer som du ikke har gjort, inkludert de gjort via ditt kort eller andre måter, 
kontakt oss med engang. Hvis du ikke forteller oss innen 60 dager etter den tidligste av datoene der du elektronisk gikk inn på 
kontoen din (hvis den uautoriserte overføringen kan sees i din elektroniske historikk), eller datoen hvor vi sendte deg den 
FØRSTE skriftlige historikken der hvor den uautoriserte overføringen forekommer, er det mulig du ikke får noen penger du 
mistet tilbake etter de 60 dagene, hvis vi kan bevise at vi kunne ha stoppet noen fra å ta pengene - hadde du fortalt oss om 
dette i tide. Hvis en god grunn (som en lang reise eller sykehusbesøk) forhindret deg fra å fortelle oss, kan vi forlenge 
tidsperiodene.  

 
Kortet ditt kan ha ytterligere beskyttelse mot uautorisert bruk: 



Ditt ansvar for uautoriserte transaksjoner på ditt Mastercard-kort er $0,00 under Mastercard sin Zero Liability Policy, hvis du 
kontakter oss med engang du blir klar over at kortet er stjålet eller mistet, og du var rimelig forsiktig i forhold til sikkerhetstiltak 
for å beskytte kortet fra tap, tyveri, eller uautorisert bruk. Disse retningslinjer som begrenser din forpliktelse gjelder ikke for 
debettransaksjoner ikke behandlet av Mastercard, visse kommersielle transaksjoner, eller uregistrerte kort. 

c. Virkedager  
Til formål av denne avtalen, er våre virkedager mandag til fredag, ekskludert føderale helligdager. Åpningstider for 

kundeservice kan variere. 
 
4. BRUK AV DITT KORT 

a. Tilgang til og påfyll av midler 
Ditt kort kan bli brukt til å overføre penger til din bet365-konto, og for å få tilgang til midler som er overført til ditt kort fra din 

bet365-konto. Hver gang du bruker ditt kort, tillater du at vi reduserer beløpet tilgjengelig på ditt kort med transaksjonsbeløpet 
og gjeldende avgifter. Hvis du bruker ditt kortnummer uten å presentere ditt kort (slik som i en internett-transaksjon, en 
postordre eller kjøp via telefon), vil den lovlige effekten være den samme som om du brukte det fysiske kortet i seg selv. Du 
kan bruke ditt kort til å kjøpe eller leie varer eller tjenester hvor enn kortet ditt kan brukes, så lenge som du ikke overskrider 
beløpet tilgjengelig i din kortkonto.  

Ditt kort kan også bli brukt til å:  
(1) overføre midler til din bet365-konto 
(2) motta midler overført fra din bet365-konto 
(3) overføre midler til en personlig bankkonto 

      
Du kan IKKE bruke ditt kort til å: (i) bytte ditt kort mot kortets kontantverdi; (ii) foreta noen som helst ulovlige 

transaksjoner; (iii) bruke bankens routing- og kontonummer til å gjøre en debettransaksjon med enhver gjenstand prosessert 
som en sjekk (disse belastningene vil bli avslått og din betaling vil ikke bli behandlet); eller (iv) gjøre transaksjoner forbundet 
med en forretning. I tillegg til dette, så har DU IKKE TILLATELSE TIL Å GÅ OVER DET TILGJENGELIGE BELØPET PÅ DIN 
KORTKONTO GJENNOM EN INDIVIDUELL TRANSAKSJON ELLER EN SERIE TRANSAKSJONER. Hvis en transaksjon 
overskrider saldoen av midlene tilgjengelig i din kortkonto, vil du forbli fullstendig forpliktet til oss for transaksjonsbeløpet og sier 
deg enig i å betale den negative balansen til oss med engang. Hvis ditt kort har en negativ balanse, så vil alle innskudd bli brukt 
til å utligne den negative balansen. Vi kan også bruke ethvert innskudd eller balanser på et annet kort som du har med oss til å 
utligne den negative balansen på dette kortet.  
 

Fylle på kortkontoen: Du kan legge til midler til ditt kort, kalt "påfyll", via: (i) Automated Clearing House ("ACH") fyller på 
fra din bet365-konto; (ii) et personlig kreditt- eller debetkort inntastet via hjemmesiden; (iii) tredjeparts påfyll via PayPal. Se 
tabellen for Begrensninger nedenfor for begrensninger på beløp og hyppighet for ulike påfyllsmetoder. Hvert påfyll må være 
gjenstand til en avgift, som beskrevet i Long Form. De eneste føderale betalinger som kan bli fylt på ditt kort via ACH 
kreditt er føderale betalinger til fordel for den primære kortholder. Hvis du har spørsmål om dette kravet, vennligst ring 
kundeservice. Vi vil avslå alle påfyll som overskrider maksimum saldoen tillat på ditt kort. Det finnes også restriksjoner for 
maksimum påfyll som vi kan plassere på ditt kort når gruppert med andre kort du har. Du sier deg enig i å presentere ditt kort 
og møte identifiseringskrav for å fullføre påfyllstransaksjoner, som kan være nødvendig fra tid til annen.  
 

Splittede transaksjoner: Hvis du ikke har nok midler tilgjengelig i din kortkonto, kan det være mulig for deg å informere 
forhandleren til å belaste en del av kjøpet mellom kortet og betale det gjenværende beløpet med en annen betalingsmetode. 
Disse kalles "splittede transaksjoner". Visse forhandlere tillater ikke kortholdere til å splitte transaksjoner, eller vil kun tillate deg 
til å gjøre en splittet transaksjon hvis du betaler det gjenværende beløpet i kontanter. 

 
b. Grenser 

 

                                        Påfyll, uttak og forbruksbegrensninger* 

Påfyllsbegrensninger  Grense  

Maksimal kortbalanse til enhver tid $25.000,00 

Totalt antall ganger du kan fylle på kortet ditt på nytt 10x per 24 timer. 

Maks. daglig påfyll til kort  Kan ikke gå over $5.000 per tjuefire (24) timer. 

Uttaksbegrensninger  Grense  

Maks. overføring av midler fra kort til bank Kan ikke gå over $500,00 per tjuefire (24) timer.  

Maks. mengde/totalt antall uttak i minibank  Kan ikke overskride $500,00 daglig, og ikke mer enn 10x om 
dagen for et uttak.  

Forbruksbegrensninger  Grense  

Maks. beløp for PIN- eller signaturtransaksjoner ved 
salgssted 

Kan ikke gå over daglig grense på $2.500,00 

* Tredjeparter kan pålegge ytterligere begrensninger. 

 
a. Utenlandske transaksjoner  

    Hvis du får tak i dine midler (eller gjør et kjøp) i en valuta eller et land forskjellig fra valutaen og landet som kortet ditt var 
utstedt i ("Utenlandsk transaksjon"), vil beløpet som er trukket fra dine midler bli konvertert av nettverk- eller kortforeningen 
som behandler transaksjonen til et beløp i valutaen som er på kortet. Raten de velger er enten: (i) valgt fra et omfang av rater 
tilgjengelig i valutamarkeder med engrossalg (som kan variere fra raten selve foreningen mottar), eller (ii) den statlig styrte 
raten for den gjeldende sentrale behandlingsdato. Konverteringsraten valgt at nettverket er uavhengig av ethvert gebyr som vi 
belaster som kompensasjon for våre tjenester. Du vil bli belastet med en avgift for utenlandske transaksjoner i U.S. dollar, som 
oppgitt i Long Form. Hvis den utenlandske transaksjonen resulterer i kreditt på grunn av en returnering, vil vi ikke refundere 
eventuelle avgifter belastet på ditt opprinnelige kjøp. 
 



5. FORTROLIGHET  
Vi kan formidle informasjon til tredjeparter angående din kortkonto eller transaksjonene du foretar: 
(1) Hvor det er nødvendig for å fullføre transaksjoner;  
(2) For å kunne verifisere eksistensen og tilstanden av din kortkonto for en tredjepart, som forhandler;  
(3) For å samtykke med statsorganer eller rettskjennelser, eller andre juridiske innberetningskrav;  
(4) Hvis du gir oss skriftlig tillatelse; 
(5) Til våre ansatte, revisorer, affiliates, tjenesteleverandører, eller advokater etter behov; eller 
(6) Som på annet vis er nødvendig for å fullføre våre forpliktelser i forhold til denne avtalen.  

 
6. DOKUMENTASJON 

a. Kvitteringer 
Du kan muligens få tak i en kvittering på tidspunktet du gjør enhver overføring til eller fra din konto ved å bruke en 

minibank eller POS-terminal. Det er mulig du trenger en kvittering for å verifisere en transaksjon hos oss eller forhandleren. 
 
b. Kontohistorikk og balanse 
Du kan få tak i informasjon om din kortsaldo ved å ringe kundeservice. Denne informasjonen, sammen med en 12-

måneders historikk over kontotransaksjoner, er også tilgjengelig online på hjemmesiden nevnt ovenfor.  
Du har også retten til å få minst 24 måneder skriftlig historikk over kontotransaksjoner ved å ringe eller skrive til 

kundeservice. Du vil ikke bli belastet et gebyr for denne informasjonen, med mindre du anmoder det mer enn én gang per 
måned.  

     
        c.  Trekke  tilbake ditt samtykke 

Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta opplysninger elektronisk ved å kontakte kundeservice på telefonnummeret 
og adressen ovenfor. Men ved å trekke tilbake ditt samtykke til å motta elektroniske dokumenter i vårt samarbeid med deg, vil 
dette resultere i en oppsigelse av din rett til å bruke kortet. Enhver tilbaketrekning av ditt samtykke vil tre i kraft etter en rimelig 
tidsperiode for behandling av din forespørsel, og alle gjenværende midler vil returneres til deg. 

 
7. TRANSAKSJONER OG FORHÅNDSAUTORISERTE OVERFØRINGER 

a. Retten til å stoppe betalinger og prosedyren for det 
Hvis du på forhåndhånd har bedt oss om å foreta regelmessige betalinger ut fra din kortkonto, kan du stoppe enhver av 

disse betalingene. Ring eller skriv til kundeservice med kontaktinformasjonen som finnes i begynnelsen av denne avtalen, i tid 
nok for oss til å motta din forespørsel tre eller flere virkedager før betalingen er planlagt. Hvis du ringer kan det være nødvendig 
at du sender oss din forespørsel skriftlig, og får den til oss innen 14 dager etter du ringer.  

 
b. Underretning om varierende beløp 
Hvis disse regelmessige betalingene varierer i beløp, skal personen som du sender betalingene til fortelle deg når 

betalingen vil bli gjort og hvor mye betalingen er på, minst 10 dager før hver betaling. 
 
c. Ansvar for unnlatelse til å stoppe betalinger av forhåndsautoriserte overføringer 
Hvis du beordrer oss til å stoppe én av disse betalingene tre eller flere virkedager før overføringen er planlagt, og vi ikke 

gjør det, er vi ansvarlige for dine tap og skader. 
 
d. Vårt ansvar for unnlatelse til å fullføre transaksjoner 
Hvis vi ikke fullfører en transaksjon til eller fra din kortkonto i tide eller i det korrekte beløp i henhold til vår avtale med deg, 

vil vi være ansvarlige for dine tap og skader forårsaket av oss. Det finnes derimot noen unntak. Vi vil ikke være ansvarlige, for 
eksempel: 

(1) Hvis, uten at vi har skyld i dette, du ikke har nok midler tilgjengelig i din kortkonto til å fullføre transaksjonen;  
(2) Hvis en forhandler nekter å godta kortet ditt;  
(3) Hvis du er i ferd med å gjøre et uttak via en minibank og du ikke har nok midler;  
(4) Hvis en elektronisk terminal ikke fungerer ordentlig når du er i ferd med å gjøre en transaksjon, og du visste om 

problemet når du begynte transaksjonen;  
(5) Hvis tilgangen til ditt kort har blitt blokkert etter du rapporterte ditt kort eller din PIN som mistet eller stjålet;  
(6) Hvis dine midler er låste, eller dine midler er underlagt en lovlig prosess eller en annen hindring som begrenser 

bruken av disse;  
(7) Hvis vi har grunn til å tro at den forespurte transaksjonen er uautorisert;  
(8) Hvis omstendigheter utenfor vår kontroll (som brann, oversvømmelse, data- eller kommunikasjonssvikt) forhindrer 

fullførelsen av transaksjonen, på tross av at det blir tatt rimelige foranstaltninger; eller 
(9) For ethvert annet unntak fastsatt i denne avtalen med deg. 

 
e. Minibank-avgifter 
Når du bruker en minibank som ikke eies av oss, kan du bli belastet med et gebyr av operatøren av minibanken (og du 

kan bli belastet med et gebyr for en saldoforespørsel, selv om du ikke fullfører en overføring av midler). 
 

f. Forhåndsautoriserte kreditter 
Hvis du har arrangert å ha direkte innskudd gjort til din konto minst hver 60. dag fra samme person eller selskap, skal 

personen eller selskapet som gjør innskuddet fortelle deg hver gang de sender oss pengene. Du kan ringe kundeservice for å 
finne ut om innskuddet har blitt gjort eller ikke. 
 

g. Autorisasjonshold 
Ved visse typer kjøp (som på restauranter, hotell, eller lignende kjøp), må kortet ditt være "forhåndsautorisert" for et beløp 

større enn transaksjonsbeløpet for å dekke tips eller tilfeldige kostnader. Alle forhåndsautoriserte beløp plasserer et "hold" på 
dine tilgjengelige midler, inntil forhandleren sender oss det endelige betalingsbeløpet i ditt kjøp. Så snart det endelige 
betalingsbeløpet er mottatt, vil det forhåndsautoriserte beløpet bli fjernet. I løpet av denne tiden vil du ikke ha tilgang til 
forhåndsautoriserte beløp. Hvis du autoriserer en transaksjon, og så ikke foretar et kjøp av denne planlagte varen, vil 
godkjennelsen resultere i et hold på dette beløpet. 



 
8. PROSEDYRER FOR LØSNING AV FEIL 

I tilfelle av feil eller spørsmål om din forhåndsbetalte konto: Ring eller skriv til kundeservice på telefonnummeret, 
adressen, eller hjemmesiden nevnt ovenfor så snart du kan, hvis du tror en feil har funnet sted i din forhåndsbetalte konto. Vi 
må tillate deg til å rapportere en feil, inntil 60 dager etter den tidligste dato hvor du elektronisk fikk tilgang til din konto, hvis 
feilen kunne vises i din elektroniske historikk, eller datoen vi sendte den FØRSTE skriftlige historikk, hvor feilen viste seg. I 
enhver omstendighet kan vi begrense vår granskning av enhver påstått feil, som du ikke rapporterer til oss innen 120 dager 
etter klarert transaksjon. Du kan forespørre en skriftlig historikk av dine transaksjoner når som helst ved å ringe eller skrive til 
kundeservice. Du vil måtte fortelle oss: 

(1) Ditt navn og forhåndsbetalt konto- eller kortnummer. 
(2) Hvorfor du tror det er en feil, og beløpet involvert i dollar. 
(3) Omtrent når feilen skjedde. 
Hvis du forteller oss dette muntlig, er det mulig vi trenger at du sender oss din klage eller ditt spørsmål skriftlig i løpet av 

10 virkedager. Vi vil fastslå om en feil har skjedd innen 10 virkedager etter vi hører fra deg, og vi vil rette enhver feil omgående. 
Hvis vi derimot trenger mer tid, kan det ta opp til 45 dager å undersøke din klage eller spørsmål. Hvis vi bestemmer oss for å 
gjøre dette, vil vi kreditere din konto innen 10 virkedager for beløpet du tror er feil, så du vil ha pengene i løpet av tiden det tar 
oss å fullføre granskningen. Hvis vi ber deg om å sende inn din klage eller ditt spørsmål skriftlig, og vi ikke mottar dette innen 
10 virkedager, vil vi muligens ikke kreditere din konto.  

For feil som involverer nye kontoer, salgssted, eller transaksjoner som er innledet i utlandet, kan vi bruke opp til 90 dager 
på å granske din klage eller ditt spørsmål. For nye kontoer kan vi bruke opp til 20 virkedager på å kreditere din konto for 
beløpet du tror er feil. 

Vi vil fortelle deg resultatet innen tre virkedager etter vi har fullført vår granskning. Hvis vi bestemmer at det ikke var noen 
feil, vil vi sende deg en skriftlig forklaring. Du kan forespørre kopier av dokumentene som vi bruke i vår granskning. Hvis du 
trenger mer informasjon om våre prosedyrer for løsning av feil, ring vår kundeservice eller besøk vår hjemmeside. 
 
9. YTTERLIGERE VILKÅR TIL AVTALEN 

a. Personlig identifiseringsnummer (“PIN”) 
Du vil motta et personlig identifiseringsnummer ("PIN") på tidspunktet hvor du låser opp kortet på hjemmesiden. Du burde 

ikke skrive ned eller oppbevare din PIN sammen med ditt kort. Aldri del din PIN med noen, og aldri inntast din PIN i en terminal 
som ser ut som den har blitt modifisert eller ser mistenksom ut. Hvis du tror at noen har oppnådd uautorisert tilgang til din PIN, 
burde du kontakte kundeservice øyeblikkelig. 
 

b. Utbetalinger og refunderinger  
Hvis du er berettiget til en refundering av hvilken som helst grunn, for varer eller tjenester kjøpt med ditt kort, vil 

utbetalinger og returneringen bli foretatt av forhandleren. Hvis forhandleren krediterer ditt kort, er det mulig kreditten ikke er 
tilgjengelig med engang. Mens refunderinger fra forhandlere klarerer så snart de er mottatt, vennligst noter at vi har ingen 
kontroll over når en forhandler sender en kreditt-transaksjon, og det er mulig refunderingen ikke er tilgjengelig i et visst antall 
dager etter transaksjonen for refunderingen skjer. Vi er ikke ansvarlige for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten, eller noen andre 
aspekt av varer eller tjenester som du kjøper med ditt kort. 
 

c. Erstatning av kort og utløp 
Hvis du trenger å erstatte ditt kort for hvilken som helst grunn, vennligst kontakte kundeservice. Se Long Form for gjeldene 

avgifter. Vennligst merk at kortet ditt har en "gyldig til"-dato på fremsiden av kortet. Du kan ikke bruke kortet etter "gyldig til"-
datoen på fremsiden av kortet. Men selv om "gyldig til"-datoen har passert, vil ikke de tilgjengelige midlene på kortet utløpe. Du 
vil ikke bli belastet med et gebyr for erstatningskort som vi sender på grunn av utløpsdatoen på kortet.  

 
d. Autoriserte brukere 
Hvis du tillater at en annen person bruker kortet, vil du, i følge denne avtalen, være ansvarlig for alle transaksjoner gjort av 

personen, uavhengig av om du mente å være ansvarlig for alle disse eller ikke, samt alle assosierte gebyrer og avgifter, selv 
om noen av disse transaksjonene, gebyrer eller avgifter fikk kontoen din til å gå i negativ balanse. 
 

e. Kommunikasjon 
Du sier deg enig i at vi kan overvåke og ta opp alle samtaler eller andre kommunikasjoner mellom oss og deg. Du sier deg 

også enig i at vi eller vår tjenesteleverandører kan kontakte deg med hvilken som helst kontaktinformasjon du har gitt til oss, 
inkludert mobile og trådløse telefonnummer, fasttelefon og e-postadresser. Du sier deg også enig i at våre tjenesteleverandører 
kan kontakte deg ved å bruke en automatisert e-post- eller oppringningssystem, via tekstmelding, eller en kunstig tatt opp 
stemme. Du sier deg enig i å betale tjenestegebyr vurdert av din leverandør for kommunikasjon som vi sender eller foretar til 
deg, eller som du sender eller foretar til oss. 
 
10. JURIDISKE BEMERKNINGER 

a. Engelske språkkontroller 
Oversettelser av denne avtalen som kan være oppgitt, er kun for din bekvemmelighet, og reflekterer ikke nødvendigvis 

den opprinnelige engelske betydningen. Betydningen av reglene, vilkårene og representasjonene er gjenstand for definisjoner 
og fortolkninger i det engelske språket.  
 

b. Kontostengning 
Du kan stenge ditt kort til enhver tid, ved å kontakte kundeservice. Din forespørsel for kortstengning vil ikke påvirke noen 

av våre rettigheter eller dine forpliktelser som oppstår i denne avtalen før forespørselen. Skulle din kortkonto bli stengt, vil vi 
utstede kreditt for enhver ubetalt saldo, gjenstand for avgifter som opplyst i Long Form. Vi forbeholder oss retten til å stenge din 
kortkonto, skulle du fullføre eller forsøke å fullføre hvilken som helst av de forbudte handlinger i denne avtalen.  
 

c. Overdragelse 
Du kan ikke overdra eller overføre ditt kort eller dine forpliktelser i følge denne avtalen. Vi kan derimot overføre eller 

overdra våre rettigheter i følge denne avtalen, inkludert alle balanser i din kortkonto. Du vil få en melding fra oss hvis vi 
overdrar våre rettigheter. 



 
d. Juridisk prosess 
Uansett hvor eller hvordan vi stevnes, vil vi imøtekomme alle statlige eller føderale juridiske prosesser, inkludert, uten 

begrensninger, enhver arrestordre, motstående krav, utførelse, utlegg, skatteinnkreving, besøksforbud, innkallelse eller 
fullmakt, som vi mener er gyldig i relasjon til deg og ditt kort. Du sier deg enig i at vi vil overholde juridiske prosesser som 
forkynnes til deg personlig, via e-post, eller via faks på et av våre kontorer (inkludert lokasjoner andre enn hvor midlene, 
arkivene eller søkte eiendommer holdes), selv om loven krever personlig avlevering på kontoret hvor arkiver over din kortkonto 
opprettholdes. Du sier deg enig i at vi ikke er ansvarlig for at du overholder slike juridiske prosesser. Du sier deg også enig i at 
vi ikke er forpliktet til å forsvare noen gjeldende unntagelser for utførelse eller anholdelser under enhver statlig eller føderal lov.  
Vi vil opprettholde en rett til sikkerhetsinteresse mot enhver av dine kortkontoer for å refundere oss for våre avgifter og utgifter, 
inkludert advokatgebyr, rett- og domstolskostnader, i samtykke med juridiske prosesser. Vi kan nekte å tillate uttak eller 
overføringer fra din konto fram til slike juridiske prosesser er oppfylte eller avvist, selv hvis en slik handling resulterer i 
utilstrekkelige midler for å tilfredsstille en forpliktelse du har pådratt deg. Vi kan trekke fra slike utgifter fra din kortkonto og alle 
andre kontoer du kan ha hos oss uten å si fra tidligere til deg, eller vi kan sende deg en regning direkte for slike utgifter og 
gebyrer. Du sier deg enig i å frigi og erstatte, forsvare og holde oss skadefrie fra alle handlinger, krav, forpliktelser, tap, 
kostnader og skader inkluder, uten begrensning, advokatgebyrer, som assosierte med vår overholdelse med enhver juridisk 
prosess. Når vi mottar en ordre som sier vi skal begrense adgangen til midler i en kortkonto, kan vi fjerne midlene fra kontoen 
og opprettholde disse separat. 
 

e. Andre vilkår 
Du vil bli underrettet skulle der skje en endring i denne avtalen på den måte hvor det kreves av gjeldende lovgivning før 

datoen hvor endringen trer i kraft. Hvis endringen derimot foretas for sikkerhetsmessige årsaker, kan vi implementere 
endringen uten tidligere notifikasjon. Vi gir ikke avkall på våre rettigheter ved å forsinke eller ved å ikke utøve de på hvilket som 
helst tidspunkt (for eksempel, ved å vurdere et gebyr til mindre enn beskrevet, eller ikke i det hele tatt, for hvilken som helst 
grunn, gir vi ikke avkall på vår rett til å begynne å innkreve et gebyr som fremsatt i denne avtalen uten opplysning). Hvis noen 
bestemmelse i denne avtalen avgjøres til å være ugyldig eller ikke kan håndheves under hvilken som helst regel, lov eller 
regulering fra et statlig byrå, lokalt, statlig eller føderalt, vil validiteten eller håndhevelsen av andre bestemmelser i denne 
avtalen ikke bli påvirket. Denne avtalen vil bli regulert av lovgivningen i staten South Dakota, med unntagelse av omfanget som 
reguleres av føderal lovgivning. Skulle ditt kort ha en gjenværende saldo etter en viss periode med inaktivitet, kan det være 
nødvendig å sende de resterende midlene tilbake til det egnede statsbyrå. 
 
11. AVKALL PÅ JURYSAK 

DU OG VI ANERKJENNER AT RETTEN TIL JURYSAK ER EN GRUNNLOVSFESTET RETT, MEN DET KAN BLI 
GJORT AVKALL PÅ UNDER VISSE OMSTENDIGHETER. I OMFANGET TILLAT VED LOVEN, GIR DU OG VI, MED VITEN 
OG VILJE, AVKALL PÅ ENHVER JURYSAK I TILFELLE DET OPPSTÅR RETTSSAK UT FRA ELLER RELATERT TIL 
DENNE AVTALEN. DETTE AVKALLET PÅ JURYSAK VIL IKKE PÅVIRKE, ELLER BLI TOLKET SOM MODIFISERENDE 
PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE, VOLDGIFTSKLAUSULEN FREMSATT I FØLGENDE SEKSJON, SOM INNEHOLDER 
SITT EGET AVKALL PÅ JURYSAK. 
 
12. VOLDGIFTSKLAUSUL 

Vi har satt denne voldgiftsklausulen i spørsmål- og svarform, for å gjøre det lettere å følge. Denne voldgiftsklausulen er 
dog en del av denne avtalen, og juridisk bindende. Til formål for denne seksjonen er vår “underretningsadresse”: MetaBank, 
Attn: Customer Service, 5501 S Broadband Ln, Sioux Falls, SD 57108. 
 

Bakgrunn og omfang 

Spørsmål Kort svar Ytterligere detaljer 

Hva er voldgift? 
Et alternativ til 

retten  
I voldgift vil en tredjeparts voldgiftsmann ("voldgiftsmann") løse tvister i en uformell høring.  

Er dette forskjellig fra 

jury- og rettssaker?  
Ja 

Høringen er privat. Der er ingen jury. Det er vanligvis mindre formelt, raskere og ikke så dyrt 

som en rettssak. Informasjonsinnsamling før høringen er begrenset. Anker er begrenset. Retten 

opphever sjelden voldgiftstildelinger. 

Kan man fravelge 

voldgiftsklausulen? 

Ja, innen 60 

dager 

Hvis du ikke vil at denne voldgiftsklausulen skal gjelde, må du sende oss en signert melding 

innen 60 kaldenderdager etter du har kjøpt kortet. Du må sende meldingen skriftlig (ikke 

elektronisk) til vår underretningsadresse. Oppgi ditt navn, adresse og kortnummer. Skriv at du 

"fravelger" voldgiftsklausulen.  

Hva handler denne 

voldgiftsklausulen 

om? 

Partenes enighet 

om å megle 

tvister 

Med mindre dette er forbudt ved gjeldende lov, og med mindre du fravelger dette, er vi og du 

enige om at vi eller du kan velge å megle eller kreve megling av enhver "tvist" som definert 

nedenfor. 

Hvem dekkes av 

denne 

voldgiftsklausulen? 

Deg, oss og 

visse "relaterte 

parter"  

Denne voldgiftsklausulen styrer deg og oss. Den dekker også visse "relaterte partier": (1) våre 

mor- og datterselskap og affiliates; (2) våre ansatte, direktører, ledende medarbeidere, 

aksjonærer, medlemmer og representanter; og (3) enhver person eller selskap som er involvert i 

en tvist som du forfølger på samme tid som du forfølger en relatert tvist hos oss. 

Hvilke tvister dekkes 

av 

voldgiftsklausulen? 

Alle tvister 

(bortsett fra 

visse tvister om 

denne 

voldgiftsklausule

n) 

Voldgiftsklausulen dekker alle tvister som vanligvis ville blitt avgjort i retten, og er mellom oss 

(eller andre relaterte parter) og deg. I denne voldgiftsklausulen har ordet "tvister" den bredeste, 

rimelige mening. Det inkluderer alle krav, selv indirekte relatert til ditt kort eller denne avtalen. 

Det inkluderer krav relatert til den generelle validiteten av denne avtalen. Det inkluderer 

derimot ikke tvister om validiteten, dekningen eller omfanget av denne 

voldgiftsklausulen, eller hvilken som helst del av denne voldgiftsklausulen. (Dette 

inkluderer en tvist om regelen mot gruppemegling). Alle slike tvister skal avgjøres i 

retten, og ikke av en voldgiftsmann.  

Hvem håndterer 

meglingen? 

Vanligvis AAA 

eller JAMS 

Meglinger utføres i henhold til denne voldgiftsklausulen, og reglene fra meglingsadministratoren 

som var i kraft da meglingen startet. Meglingsregler som er i strid med denne voldgiftsklausulen 



gjelder ikke. Meglingsadministratoren vil enten være: 

 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 

 Ethvert annet firma valgt i enighet mellom partene.  

Hvis alle ovenstående muligheter ikke er tilgjengelige, vil retten velge administratoren. Ingen 

megling kan administreres uten vår tillatelse av enhver administrator som ville tillate en 

gruppevoldgift i henhold til denne voldgiftsklausul. Megleren velges i henhold til 

administratorens regler. Megleren skal dog være advokat med minst ti års erfaring, eller en 

pensjonert dommer, med mindre du og vi sier oss enig om noe annet. 

Kan tvister gå rettens 

vei? 
Noen ganger 

Hvilken som helst av partene kan fremsette en rettssak, hvis den andre parten ikke forlanger 

megling. Vi vil ikke forlange megling på en rettssak som du fremsetter som en individuell 

handling i retten for småkrav. Vi kan dog forlange megling av enhver anke i en beslutning som 

foretas av retten for småkrav, eller ethvert søksmål som fremsettes i retten for småkrav, 

frembragt på en gruppebasis. 

Gir du opp noen 

rettigheter? 
Ja  

For tvister som er gjenstand for denne voldgiftsklausulen, frasier du deg retten til: 

1. å ha juryer som avgjør tvister. 

2. å ha retten, utenom retten for småkrav, til å avgjøre tvister. 

3. å tjene som en privat statsadvokat, eller i en representativ kapasitet. 

4. å forene en tvist du har, med en tvist andre kunder har. 

5. å fremsette eller å være et gruppemedlem i et gruppesøksmål eller gruppemegling. 

Vi gir også opp retten til en jurysak, og til å ha retten avgjøre tvister som du ønsker å få megling 

på. 

Kan du eller en 

annen forbruker 

starte en 

gruppemegling? 

Nei 

Voldgiftsmannen har ikke lov til å håndtere noen tvister på gruppebasis eller 

representativ basis. Alle tvister som er gjenstand for denne voldgiftsklausulen, må avgjøres i 

en individuell megling, eller et individuelt søksmål for småkrav. Voldgiftsklausulen vil være 

ugyldig, hvis retten avgjør at voldgiftsmannen kan avgjøre en tvist på gruppebasis, og rettens 

avgjørelse ikke omgjøres ved en anke.  

Hvilken lov gjelder? 

The Federal 

Arbitration Act 

(“FAA”)  

Denne avtalen og kortene involverer mellomstatlig handel. Derfor, styrer FAA denne 

voldgiftsklausulen. Voldgiftsmannen må anvende materiell lov i overenstemmelse med FAA. 

Voldgiftsmannen må overholde foreldelseslover og særrettigheter. Erstatning for skadelidte er 

styrt av grunnlovfestede standarder som gjelder i rettslige søksmål. 

Vil noe jeg foretar 

meg gjøre denne 

voldgiftsklausulen 

ineffektiv? 

Nei 
Denne voldgiftsklausulen står ved makt selv hvis: (1) du eller vi avslutter denne avtalen; eller (2) 

vi overfører eller tildeler våre rettigheter i følge denne avtalen.  

Prosess. 

Hva må en part gjøre 

før man starter et 

søksmål eller en 

megling? 

Send inn en 

skriftlig melding 

om tvisten, og 

arbeid mot å 

løse tvisten 

Før man starter et søksmål eller en megling, må den klagende part gi den andre parten skriftlig 

melding angående tvisten. Meldingen må forklare tvistens natur i rimelig detalj, og alle 

underbyggende fakta. Hvis du er den klagende parten, må du sende inn meldingen skriftlig (ikke 

elektronisk) til vår underretningsadresse. Du og en advokat du har personlig ansatt, må signere 

meldingen og må oppgi kortnummeret og et telefonnummer som du (eller din advokat) kan bli 

kontaktet på. Et brev fra oss til deg vil gjelde som vår skriftlige underretning om en tvist. Så 

snart underretningen om tvisten er sendt, må den klagende parten gi den andre parten en 

rimelig mulighet til å løse tvisten på en individuell basis i løpet av de neste 30 dager. 

Hvordan starter en 

megling? 

Send inn en 

underretning 

Hvis partene ikke når en enighet om å løse tvisten innen 30 dager etter underretningen er 

mottatt, kan den klagende parten starte et søksmål eller en megling, gjenstand for vilkårene i 

denne voldgiftsklausulen. For å starte en megling, velger den klagende parten en administrator 

og følger administratorens regler. Hvis en part begynner eller truer med et søksmål, kan den 

andre parten kreve en megling. Dette kravet kan gjøres i rettspapir. Det kan gjøres hvis en part 

begynner et søksmål på en individuell basis, og deretter forsøker å forfølge et gruppesøksmål. 

Så snart et meglingskrav er gjort, kan ingen søksmål startes og alle eksisterende søksmål må 

stoppe. 

Vil en høring holdes i 

nærheten?  
Ja  

Voldgiftsmannen kan bestemme at en høring med personlig fremmøte ikke er nødvendig, og at 

han eller hun kan løse tvisten basert på skriftlige utsagn og/eller en telefonkonferanse. Men 

enhver høring med personlig fremmøte skal holdes et sted som er praktisk for deg. 

Hva med anker? Veldig begrenset  
Rettigheter for anker i henhold til FAA er veldig begrenset. Meglerens tildeling vil være endelig 

og bindende. Alle egnede domstoler kan dømme meglerens tildeling.  

Meglingsavgifter og tildelinger. 

Hvem påtar seg 

meglingsavgiftene? 

Det gjør 

vanligvis vi.  

Vi vil betale all arkivering, administrativ, høring- og meglingsgebyr, hvis du handler i god tro, 

eller kan ikke få frafall på disse gebyrene og spør oss om å betale.  

Når vil vi dekke dine 

juridiske avgifter og 

kostnader? 

Hvis du vinner  

Hvis du vinner en megling betaler vi de rimelige avgifter og kostnader for dine advokater, 

eksperter og vitner. Vi vil også betale disse beløpene hvis nødvendig under gjeldende lov, eller 

administratorens regler, eller hvis betaling er nødvendig for å håndheve voldgiftsklausulen. 

Megleren skal ikke begrense hans eller hennes tildeling av disse beløpene fordi din tvist er for et 

lite beløp. 

Vil du noen gang 

skylde oss for 

megling- eller 

advokatgebyr? 

Kun i ond tro  

Megleren kan kreve at du betaler våre avgifter hvis (og kun hvis): (1) megleren finner at du har 

handlet i ond tro (som konstatert ved standardene fremsatt i Federal Rule of Civil Procedure 

11(b)); og (2) denne beføyelsen ikke gjør denne voldgiftsklausulen ugyldig. 

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


Kan en tildeling 

forklares? 
Ja 

En part kan forespørre detaljer fra megleren, innen 14 dager etter avgjørelsen. Etter en slik 

forespørsel vil megleren forklare avgjørelsen skriftlig. 

Forhåndsbetalt kort er utstedt av MetaBank, Member FDIC, i overensstemmelse med lisensen fra Mastercard International 
Incorporated. 
© 2019 MetaBank 
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FAKTA HVA GJØR METABANK MED DIN 

PERSONLIGE INFORMASJON? 
  

Hvorfor? Finansielle selskap velger hvordan de deler din personlige informasjon. Føderal 

lov gir forbrukere retten til å begrense en del av, men ikke all deling. Føderal 

lov krever også at vi forteller deg hvordan vi samler, deler og beskytter din 

personlige informasjon. Vennligst les denne notisen grundig for å forstå hva vi 

gjør. 
  

Hva? Typene personlig informasjon som vi innsamler og deler avhenger av 

produktene eller tjenestene du har hos oss. Denne informasjonen kan 

inkludere: 

 Personnummer og inntekt 

 Kontobalanse og transaksjonshistorikk 

 Kreditthistorikk og aktivum 

Når du ikke lenger er kunde hos oss, vil vi fortsette å dele din informasjon, som 

beskrevet i denne notisen. 
  

Hvordan?  Alle finansielle selskap er nødt til å dele kunders personlige informasjon for å 

holde deres daglige forretning kjørende. I seksjonen nedenfor lister vi 

grunnene til at finansielle selskap kan dele deres kunders personlige 

informasjon, grunnen til at MetaBank velger å dele, og om du kan begrense 

denne delingen. 
  

Grunner til at vi kan dele din personlige 

informasjon 

Deler 

MetaBank? 

Kan dere 

begrense 

denne 

delingen? 
For våre daglige forretningsformål – som å 

behandle dine transaksjoner, vedlikeholde din(e) 

konto(er), svare på rettskjennelser og juridiske 

etterforskninger, eller rapportere til kredittbyrå 

Ja Nei 

For våre markedsføringsformål - for å tilby 

produkter og tjenester til deg 

Ja Nei 

For felles markedsføring med andre finansielle 

selskap 

Ja Nei 

For våre affiliates sine daglige forretningsformål- 

Informasjon om dine transaksjoner og opplevelser 

Nei Vi deler ikke 

For våre affiliates sine daglige forretningsformål- 

Informasjon om din kredittverdighet 

Nei Vi deler ikke 

For at våre affiliates kan markedsføre til deg Nei Vi deler ikke 

For at ikke-affiliates kan markedsføre til deg Nei Vi deler ikke 



 

Spørsmål?  Gå til www.metabank.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2           
 
Hvem vi er 
Hvem forsyner 

denne notisen? 

Denne personvernerklæringen er levert av MetaBank og gjelder for 

MetaBank-produkt og tjenester.  
  

Hva vi gjør 
Hvordan beskytter 

MetaBank min 

personlige 

informasjon? 

For å beskytte din personlige informasjon fra uautorisert tilgang og bruk, 

bruker vi sikkerhetstiltak som retter seg etter føderal lov. Disse tiltakene 

inkluderer sikkerhetstiltak på datamaskin og sikre filer og bygninger. 

Hvordan samler 

MetaBank min 

personlige 

informasjon?  

Vi innsamler din personlige informasjon, f.eks. når du 

 åpner en konto eller søker om et lån 

 gjør innskudd eller uttak fra din konto, eller oppgir 

kontoinformasjon  

 gjør en bankoverføring 

Vi kan også samle inn din personlige informasjon fra andre, som f.eks. 

kredittbyrå, affiliates, eller andre selskap. 

Hvorfor kan jeg ikke 

begrense all deling? 

Føderal lov gir deg retten til å kun begrense 

 deling for affiliates sine daglige forretningsformål - informasjon 

om din kredittverdighet 

 affiliates fra å bruke din informasjon for å markedsføre til deg 

 deling av ikke-affiliates for å markedsføre til deg 

Delstatslovgivning og individuelle selskap kan gi deg ytterligere rettigheter 

for å begrense deling. [Se nedenfor for mer om dine rettigheter under 

delstatslovgivning.] 
  

Definisjoner 
Affiliates Selskap forbundet med felles eierskap eller kontroll. Det kan være 

finansielle eller ikke-finansielle selskap. 

 MetaBank deler ikke med våre ikke-affiliates. 

Ikke-affiliates Selskap som ikke er forbundet ved felles eierskap eller kontroll. Det kan 

være finansielle eller ikke-finansielle selskap. 

 MetaBank deler ikke med ikke-affiliates, så de kan markedsføre til 

deg.  



Felles markedsføring En formell avtale mellom ikke-affilierte finansielle selskap, som sammen 

markedsfører finansielle produkter eller tjenester for deg. 

 Vår(e) felles markedsføringspartner(e) inkluderer ikke-affilierte 

finansielle selskap, som vi kan slå oss sammen med for å 

markedsføre finansielle produkter og tjenester for deg.  

 
Annen viktig informasjon 
Viktig melding for innbyggere i delstater 

Innbyggere i California eller Vermont: Vi deler ikke med ikke-affiliates, bortsett fra for våre egne 

markedsføringsformål, våre daglige forretningsformål, eller med din tillatelse.  
 

Innbyggere i Nevada: Vi gir denne notisen i henhold til lovgivningen i Nevada. 
 


