
miejscach silnie nasłonecznionych, takich jak rozgrzana 
deska rozdzielcza samochodu.

• Posiadacz karty jest odpowiedzialny za korzystanie ze 
świadczeń oraz dbanie o kartę Illinois Link i numer PIN.

• Dzwoniąc na bezpłatną infolinię (1-800-678-LINK) lub 
odwiedzając naszą witrynę internetową, można uzyskać 
historię użycia karty, sprawdzić stan konta, wybrać numer 
PIN, zgłosić utracenie, kradzież lub uszkodzenie karty 
Illinois Link oraz zamówić kartę zastępczą. Karta zostanie 
doręczona drogą pocztową w ciągu siedmiu (7) dni.

• Nie należy wyrzucać niniejszej ulotki, ponieważ zawiera 
ona ważne informacje, które mogą okazać się przydatne 
w przyszłości.

• Aby otrzymywać świadczenia pieniężne bezpośrednio 
na konto bankowe z pominięciem karty Link, należy 
skontaktować się z biurem DHS.

• W razie błędu systemu saldo konta posiadacza karty 
może zostać odpowiednio skorygowane. W takim 
przypadku posiadacz karty otrzyma powiadomienie 
pisemne, w którym zawarte będą informacje na temat 
błędu systemu, sposobu dokonania korekty oraz prawie 
do odwołania się od tej decyzji. Dzwoniąc pod numer 
1-800-678-LINK (5465), posiadacz karty ma prawo 
zażądać sprawdzenia dowolnej transakcji oraz prawo 
do rzetelnego rozpatrzenia sprawy.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ KARTY ILLINOIS LINK. 
OTRZYMYWANIE NOWEJ KARTY CO MIESIĄC NIE 
JEST MOŻLIWE.

Jak używać karty 
Illinois Link w 
sklepie?
Karty Illinois Link można 
używać w sklepie do 
korzystania ze świadczeń 
SNAP lub świadczeń 
pieniężnych. W niektórych sklepach świadczenia pieniężne 
można wymienić na gotówkę. Przed dokonaniem zakupów 
należy sprawdzić, czy witryna lub drzwi danego sklepu są 
oznaczone znakiem Illinois Link. Wszystkie sklepy z tym 
oznaczeniem akceptują kartę Illinois Link. 

Poniższe kroki opisują, jak użyć karty Illinois Link do 
skorzystania z posiadanych świadczeń.
• Przy kasie należy 

poinformować kasjera 
o zamiarze użycia 
karty Illinois Link oraz 
określić konto, które 
ma być użyte podczas 
transakcji: SNAP lub 
gotówkowe. W razie zamiaru wypłacenia środków z 

konta gotówkowego należy zapytać kasjera, czy istnieje 
możliwość dokonania tego przy kasie. W przeciwnym 
razie należy udać się do punktu obsługi klienta. 

• Przeciągnąć kartę przez terminal Illinois Link. W 
razie problemów ze skanowaniem karty kasjer może 
ręcznie wprowadzić jej numer do terminalu i w ten 
sposób dokończyć procedurę płatności. W przypadku 
zbyt dużej liczby transakcji dokonywanych ręcznie 
karta zostanie automatycznie wymieniona na nową. 
Posiadacz karty będzie mógł posługiwać się starą 
kartą do otrzymania nowej. Po otrzymaniu nowej karty 
jest ona od razu gotowa do użycia.

• Wprowadzić kwotę do zapłaty lub kwotę, którą kasjer 
ma wypłacić.

• Wprowadzić czterocyfrowy numer PIN. Nie należy 
nikomu ujawniać numeru PIN – nawet kasjerowi. 
Numer PIN należy wprowadzić samodzielnie. Upewnić 
się, że wprowadzony numer PIN jest prawidłowy 
oraz że nikt nie może go zobaczyć. Jeśli numer 
PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie cztery 
(4) razy, konto świadczeń zostanie „zamrożone”, a 
jego posiadacz nie będzie mógł z niego korzystać. 
Do otrzymania nowego numeru PIN używanie karty 
Illinois Link nie będzie możliwe.

• Po dokonaniu płatności lub wypłaceniu gotówki 
terminal wydrukuje paragon z nazwą i adresem sklepu, 
rodzajem transakcji, datą transakcji, zapłaconą 
lub wypłaconą kwotą 
pieniędzy oraz saldem 
konta. Należy zawsze 
zachowywać paragon 
po użyciu karty Illinois 
Link, aby znać saldo 
konta przed kolejnymi 
zakupami.

• Nie ma ograniczeń związanych z minimalną kwotą 
transakcji oraz maksymalną liczbą transakcji w danym 
sklepie.

• W przypadku kuponów ich wartość podlega 
opodatkowaniu i nie można jej opłacić ze świadczeń 
SNAP.

Co zrobić, jeśli terminal Illinois Link w 
danym sklepie nie działa?
Jeśli terminale Illinois 
Link w danym sklepie nie 
działają, wciąż można 
użyć karty Illinois Link. 
Zakupy muszą jednak 
obejmować wyłącznie 
artykuły spożywcze, zakupione za pomocą świadczeń 
SNAP lub świadczeń pieniężnych. Kasjer może ręcznie 

wypisać kupon i zadzwonić na infolinię, aby potwierdzić 
transakcję. Maksymalna kwota tego rodzaju transakcji nie 
może przekraczać 150 USD dziennie. 

Zamiast paragonu kasjer wypełnia kupon w formie 
papierowej, na którym widnieje kwota transakcji. Przed 
podpisaniem kuponu należy upewnić się, że płatność 
jest dokonywana z prawidłowego konta (SNAP lub 
gotówkowe) oraz że kwota na kuponie jest prawidłowa. 
Kasjer powinien oddać kopię kuponu posiadaczowi karty.

Jak używać karty w bankomatach? 
W bankomacie można wypłacić pieniądze lub sprawdzić 
saldo konta. W bankomacie nie można korzystać ze 
świadczeń SNAP. 

Niektóre sieci bankomatów akceptują kartę Illinois Link. 

W części z nich dokonanie transakcji wiąże się jednak z 
dodatkową opłatą. Aby jej uniknąć, zaleca się dokonywanie 
wypłat w sklepach, które akceptują kartę Illinois Link i 
umożliwiają wypłatę środków pieniężnych.

Oto kilka wskazówek przed użyciem karty Illinois Link w 
bankomacie:

Kwoty: Kwota wypłaty jest ograniczona przez kwotę, 
jaką może wypłacić bankomat. Niektóre bankomaty 
umożliwiają wypłacenie kwoty w banknotach 10 USD, 20 
USD itd. Jeśli na koncie nie ma wystarczających środków 
do wypłaty świadczeń pieniężnych oraz pokrycia opłat 
dodatkowych, transakcja zostanie odrzucona.

Opłaty: Pieniądze z konta gotówkowego można wypłacać 
z bankomatów dwukrotnie (2) w ciągu miesiąca. Kolejna 
wypłata z konta lub sprawdzenie jego salda wiążą się z 
dodatkową opłatą.

Dopłaty: Bankomaty w Illinois nie powinny naliczać dopłat 
do wymienionych powyżej opłat dodatkowych. Bankomaty 
poza Illinois mogą jednak naliczać takie dopłaty.

Pomoc w ramach programu TANF: Używanie karty 
Link do korzystania ze świadczeń pieniężnych TANF w 
kasynach, sklepach monopolowych i miejscach z rozrywką 
dla dorosłych związaną z obnażaniem się i nagością jest 
niezgodne z prawem.
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UWAGA: Sprzedaż karty Link lub odpłatne udostępnienie 
jej innym osobom jest niezgodne z prawem. Powyższe 
działania mogą prowadzić do utraty świadczeń i/lub 
odpowiedzialności karnej.

Witamy w programie Illinois Link
To bezpieczny oraz łatwy sposób otrzymania i korzystania 
z uzyskanych świadczeń. Uczestnik programu Illinois Link 
otrzymuje kartę Illinois Link, która działa podobnie do karty 
bankowej i pozwala wydawać otrzymane świadczenia. 
Aby korzystać z karty, jej posiadacz musi wybrać znany 
tylko sobie numer PIN. W tym celu należy skontaktować 
się z bezpłatną infolinią (1-800-678-LINK) lub odwiedzić 
witrynę internetową www.Link.Illinois.gov. Karta Illinois 
Link wraz z numerem PIN umożliwia korzystanie ze 
świadczeń przekazanych przez Departament Usług dla 
Ludności w stanie Illinois (IDHS) na konto posiadacza. Po 
zdeponowaniu świadczeń na konto uczestnika programu 
i wybraniu przez niego numeru PIN, może on rozpocząć 
korzystanie z tych świadczeń za pomocą karty Link.

Ważne informacje
• Karta Illinois Link zostanie wysłana pocztą na adres 

podany w lokalnym biurze DHS. Karta zostanie 
doręczona drogą pocztową w ciągu siedmiu (7) dni.

• Jeśli uczestnik programu zakwalifikował się do programu 
świadczeń, jednak nie otrzymał karty w ciągu 10 dni, 
powinien skontaktować się ze swoim pracownikiem 
socjalnym.

• Przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń należy 
wybrać numer PIN. W tym celu należy skontaktować się 
z bezpłatną infolinią lub odwiedzić witrynę internetową 
www.Link.Illinois.gov. Numer infolinii oraz adres witryny 
internetowej są wydrukowane z tyłu karty Illinois Link 
oraz na ostatniej stronie niniejszej ulotki.

• Podczas pierwszego kontaktu z infolinią w celu 
ustalenia numeru PIN należy podać szesnastocyfrowy 
numer znajdujący się z przodu karty.

• Kartę oraz numer PIN należy przechowywać w 
bezpiecznym miejscu. W razie przypuszczeń, że ktoś inny 
może posługiwać się daną kartą Illinois Link lub numerem 
PIN, należy natychmiast skontaktować się z infolinią lub 
odwiedzić witrynę internetową w celu zgłoszenia utraty 
lub kradzieży karty.

• W razie przekazania karty i numeru PIN innej 
osobie oraz wykorzystaniu przez nią świadczeń, 
te świadczenia NIE zostaną zwrócone. Należy 
pamiętać: Nigdy nie należy ujawniać nikomu numeru 
PIN. Nie należy zapisywać numeru PIN na karcie. 
Nie należy nosić go w torebce, portfelu czy też w etui 
na karty ani w innym miejscu, w którym ktoś mógłby 
go znaleźć. Kartę należy przechowywać z dala od 
sprzętu elektronicznego (np. telewizorów, kuchenek 
mikrofalowych) i magnesów. Karty nie wolno trzymać w 



Aby użyć bankomatu do wypłaty gotówki lub sprawdzenia 
salda konta:
• Postępować zgodnie z instrukcjami bankomatu 

dotyczącymi wkładania lub skanowania karty Illinois 
Link. W niektórych bankomatach należy włożyć i wyjąć 
kartę, w innych wsuwa się ją do urządzenia, które ją 
zatrzymuje do zakończenia lub anulowania transakcji.

• Wprowadzić numer PIN. Jeśli w bankomacie 
wymagana jest dopłata, wyświetlony zostaje stosowny 
ekran informacyjny, a posiadacz karty może wybrać 
kontynuowanie lub anulowanie transakcji. W razie 
kontynuowania transakcji opłata zostanie pobrana ze 
świadczeń pieniężnych.

• Wybrać opcję „Wypłata gotówki” lub „Sprawdzenie 
salda”. (Uwaga! W bankomatach nie można sprawdzić 
salda konta SNAP).

• Wybrać opcję „Rachunek bieżący”.
• Wprowadzić kwotę wypłaty.
• Po zaakceptowaniu transakcji bankomat wyda gotówkę, 

wydrukuje potwierdzenie i zwróci kartę.
• Należy pamiętać o zabraniu potwierdzenia, karty i 

gotówki.

Podczas używania karty w bankomacie 
należy:
•  Zachować szczególną ostrożność. Zaleca się używanie 

bankomatów w dobrze oświetlonych miejscach.
•  Zwracać uwagę na podejrzanie zachowujące się 

osoby. W razie poczucia zagrożenia należy przerwać 
transakcję, zabrać kartę i oddalić się z danego miejsca.

•  Zachować baczność. Mieć kartę gotową do użycia.
•  Przechowywać numer PIN w bezpiecznym miejscu. Nie 

należy zapisywać numeru PIN na karcie.
•  Wprowadzić numer PIN w taki sposób, aby nikt nie 

mógł go zobaczyć.
•  Zachować potwierdzenie ostatniej transakcji.

Jak otrzymać kartę zastępczą lub numer 
PIN?
Posiadacz karty ma bezpieczny dostęp do informacji Illinois 
Link 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy 
zadzwonić na infolinię lub odwiedzić witrynę internetową. 
W obu przypadkach można zgłosić zagubienie, kradzież 
lub uszkodzenie karty, zamówić kartę zastępczą, wybrać 
lub zmienić numer PIN oraz sprawdzić saldo konta. 
Wszystko to, aby chronić posiadane świadczenia. Karty 
zastępcze są wysyłane na adres podany w biurze DHS. 
W razie zmiany miejsca zamieszkania można podać 
nowy adres operatorowi infolinii, który zmieni go podczas 
przyjmowania zgłoszenia o wydanie karty zastępczej. 
Posiadacz karty powinien upewnić się, że również poczta 
ma jego nowy adres. Po zgłoszeniu zagubienia, kradzieży 

lub uszkodzenia karty jej posiadacz nie może korzystać 
ze świadczeń do chwili otrzymania karty zastępczej. Karta 
zostanie doręczona drogą pocztową w ciągu siedmiu 
(7) dni. Z infolinią można skontaktować się również w 
razie problemów z bankomatem lub urządzeniami Link 
w sklepie, pytań o transakcję lub wypłatę gotówki w 
sklepie oraz w celu uzyskania wskazówek lub pomocy 
związanych z kartą Illinois Link.

Jak się dowiedzieć, ile środków mam na 
koncie Illinois Link?
• Sprawdzić ostatnie potwierdzenie transakcji.
• Użyć bezpiecznego połączenia komputerowego i 

odwiedzić witrynę internetową: www.Link.Illinios.gov.
• Zapytać o saldo w sklepie. Niektóre sklepy podają saldo 

bez konieczności dokonywania zakupu.
• Zadzwonić na infolinię pod numer 1-800-678-LINK.
• Udać się do bankomatu (tylko saldo konta 

gotówkowego). Nie można sprawdzić salda konta 
SNAP w bankomacie. Należy pamiętać, że w niektórych 
bankomatach mogą być pobierane opłaty – nawet za 
sprawdzenia salda konta.

Jakie dane są potrzebne w razie kontaktu 
za pośrednictwem z infolinii lub witryny 
internetowej?
Do kontaktu za pośrednictwem infolinii lub witryny 
internetowej potrzebne są takie same dane. Należy 
przygotować:

• dziewięciocyfrowy numer Social Security
• datę urodzenia oraz,
• numer PIN lub
•  szesnastocyfrowy numer podany z przodu karty.

W razie otrzymywania świadczeń dla dzieci lub innych 
osób niesamodzielnych w przypadku kontaktu z infolinią 
wymagane mogą być dane tych osób. W przypadku 
wymiany karty niezbędne jest podanie numeru PIN. Jeśli 
posiadacz karty zapomni numer PIN, może go zmienić 
przed zamówieniem karty zastępczej.

Co się dzieje, gdy karta Illinois Link nie jest 
używana przez dłuższy czas?
Jeśli w danym miesiącu posiadacz karty nie wykorzysta 
wszystkich świadczeń, pozostają one na koncie i są 
dodawane do świadczeń w kolejnym miesiącu. Jeśli 
jednak świadczenia nie zostaną wykorzystane do 
dokonania zakupu lub wypłaty środków pieniężnych przez 
okres jednego roku, zostaną utracone. Korzystanie ze 
świadczeń SNAP i świadczeń pieniężnych jest liczone 
osobno.

( 1-800-678-LINK (5465)

24 godziny na dobę, siedem dni  
w tygodniu

www.Link.Illinois.gov
W razie pytań dotyczących warunków kwalifikowania lub aby 

zgłosić przypadki nadużyć, należy zadzwonić pod numer 
1-800-843-6154 (DHS) DHS TTY 1-800-447-6404

( 1-800-678-LINK (5465)
24 godziny na dobę, siedem dni  

w tygodniu
www.Link.Illinois.gov

W razie pytań dotyczących warunków kwalifikowania lub aby 
zgłosić przypadki nadużyć, należy zadzwonić pod numer 

1-800-843-6154 (DHS) DHS TTY 1-800-447-6404

6014 5300 0000 0000

WCS 9203P (R 10-14)

Bezpieczny i łatwy sposób 
korzystania ze świadczeń

USDA jest pracodawcą, który stosuje się do zasad równou-
prawnienia w pracy.


