Step
2

ئ
منش الصندوق.
أكمل جميع الحقول أدناه وقدم النموذج إىل صاحب العمل أو

تفویض لإليداع المباش
صاحب العمل :

رقم الضمان االجتماعي:

االسم :

Alltru Federal Credit Unionاالتحاد االئتماني الفدرالي | Routing
رقم الحساب

رقم الراوتينج #281080739

المبلغ المراد إيداعە: $

حساب المذكور أعاله .كما أفوض صاحب العمل بالبدء  ،إذا لزم األمر  ،يف إجراء تعديالت الخصم عىل
أفوض صاحب العمل لبدء إدخاالت ائتمانية إىل
ي
ً
حساب.
حساب .أفوض أيضا  Alltruإليداع أو الخصم من
أي إدخاالت ائتمانية تم إجراؤها عن طريق الخطأ يف
ي
ي
التوقيع

التأري خ

:
Alltru Federal Credit Union | 1232 Wentzville Parkway, Wentzville, MO 63385 | (636) 916-8300 | TheBetterWayToBank.org

نموذج التفويض هذا صالح فقط لبدء إيداع مباش لألموال يف حساب توفي College Kids.

تعتمد المشاركة يف اإليداع المباش عىل صاحب العمل أو ُم ئ
نش الصندوق الذي يقدم الخدمة وأهليتك للمشاركة.

يجب أن يرسي اإليداع المباش ف غضون ثالث ر
فيات إيداع  -إذا لم تره بحلول ذلك الوقت  ،فاتصل بصاحب العمل.
ي

االجتماع) قد تطلب منك استخدام نموذج خاص .اتصل بصاحب العمل أو
الحظ أن بعض المنظمات أو الرسكات (مثل الضمان
ي
مصدر الدخل للتأكد من عدم الحاجة إىل نماذج أخرى.
إذا كان لديك أي أسئلة عند إكمال هذا النموذج  ،فاتصل بمنسق برنامج الكلية لألطفال عىل الرقم (1686-612 )314

مؤمن اتحاديا من قبل ان یس يو اي

TheBetterWayToBank.org

(636) 916-8300

1232 Wentzville Parkway
Wentzville, Missouri 63385

تفاصيل اإليداع المباش
حساب المذكور أعاله .كما أفوض صاحب العمل بالبدء  ،إذا لزم األمر  ،يف إجراء تعديالت
أفوض صاحب العمل لبدء إدخاالت ائتمانية إىل
ي
ً
حساب.
حساب .أفوض أيضا  Alltru Credit Unionإليداع أو الخصم من
الخصم عىل أي إدخاالت ائتمانية تم إجراؤها عن طريق الخطأ يف
ي
ي
نموذج التفويض هذا صالح فقط لبدء إيداع مباش لألموال يف حساب توفي  College Kids.تعتمد المشاركة يف اإليداع المباش عىل صاحب
العمل أو ُم ئ
نش الصندوق الذي يقدم الخدمة وأهليتك للمشاركة.
يجب أن يرسي اإليداع المباش ف غضون ثالث ر
فيات إيداع  -إذا لم تره بحلول ذلك الوقت  ،فاتصل بصاحب العمل.
ي
االجتماع) قد تطلب منك استخدام نموذج خاص .اتصل بصاحب العمل أو مصدر الدخل
الضمان
(مثل
كات
الرس
الحظ أن بعض المنظمات أو
ي
للتأكد من عدم الحاجة إىل نماذج أخرى.
إذا كانت لديك أي أسئلة أثناء إكمال هذا النموذج  ،فاتصل بمنسق برنامج  College Kidsعىل .1686-612-314

دفع الفواتي عي ر
اإلنينت
ً
مباشا  ،فيمكنك إعداد دفع فاتورة متكررة عي ر
ً
اإلنينت:
إيداعا
إذا لم يقدم صاحب العمل
قم بتسجيل الدخول إىل البنك الخاص بك عىل ر
اإلنينت وحدد دفع الفاتورة .اتبع الخطوات إلعداده.

اسم المفوتر_ _ _ _ _ _ _: Alltru Federal Credit Union Account #: 025
العنوان

Biller:
1232 Wentzville Parkway
MO 63385 ،Wentzville
رقم هاتف المفوتر8300-916 )636( :
رقم الراوتينج 281080739 :

