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Авторизація для 
альтернативного 

власника картки EBT 

ДРУКОВАНЕ КЛІЄНТА 

      
ІДЕНТИФІКАТОР ID 

      

Що таке альтернативний власник картки EBT? 

Альтернативний власник картки - це відповідальна особа, яку ви обираєте та якій 
довіряєте, щоб використовувати ваші переваги для ваших потреб. Вони матимуть 
доступ до ваших грошових коштів та / або основної їжі та отримають власну картку 
Washington Quest EBT. 

Чи потрібен альтернативний власник картки EBT? 

Ні. Будь-хто може вибрати, щоб мати альтернативний власник картки. Якщо вам 
потрібна допомога у використанні їжі або грошових пільг, ви можете дозволити комусь 
бути альтернативним власником картки, щоб використовувати ваші переваги для ваших 
потреб. 

Що слід враховувати перед вибором альтернативного власника картки? 

Виберіть людину, якій ви довіряєте. Департамент не замінить ваші переваги, якщо ця 
людина зловживає ними. 

Якщо ви хочете альтернативний власник картки EBT: 

Заповніть і поверніть цю форму в місцевий офіс. І ви, і людина, яку ви вибрали, повинні 
підписати цю форму. Ви можете видалити власника альтернативної картки, 
зателефонувавши за номером 1-877-501-2233, щоб надіслати запит на зміну того, хто 
має доступ до вашого облікового запису. 

Власник альтернативної картки повинен зайти в місцевий офіс з дійсним ID 
особи, щоб отримати свою картку. 

Вам не потрібно приходити в офіс з обраним альтернативним власником картки. 

Хто ваш альтернативний власник картки (друк чітко - інформація залишається 
конфіденційною) 

ПРІЗВИЩЕ 

      
ІМ'Я 

      
СЕРЕДНІЙ ІНІЦІАЛ 

      
АДРЕСА 

      

МІСТО 

      

СТАН 

   

ПОШТОВИЙ 
ІНДЕКС 

      

Чи є ця адреса такою ж, як і клієнт?  Так    Ні 
ТЕЛЕФОН (ВКЛЮЧАЮЧИ КОД МІСТА) 

      
Тип переваг, які може використовувати вищевказана особа (перевірте одну або обидві): 

 Продукт   Готівка 

ДАТА ПІДПИСАННЯ КЛІЄНТА 

       

Я погоджуюся виступати в якості альтернативного власника картки від імені 
особи, зазначеної вище. Я беру на себе повну відповідальність використовувати 
грошові кошти цієї людини та / або продовольчі пільги в її інтересах і на їх 
користь. Я згоден з умовами готівки / основного харчування Electronic Benefit 
Transfer (Eлектронний переказ допомоги) - EBT програми.  
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Я усвідомлюю, що мені, можливо, доведеться замінити пільги через моє 
зловживання перевагами. Суд може визначити інші рішення проти мене, якщо я 
зловживаю їхніми перевагами. 

ПІДПИС АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВЛАСНИКА  КАРТКИ EBT 

       
 


