Bun venit la eWIC
Ce este eWIC?

Beneficii WIC disponibile pentru dvs. și gospodăria dvs., pentru
luna curentă și lunile viitoare, care sunt plasate pe un card
eWIC.

Ușor de folosit
•
•
•

Beneficiile alimentare sunt adăugate pe cardul eWIC în
timpul programărilor dvs. WIC.
Cardul vă permite să cumpărați doar ceea ce aveți nevoie.
Beneficiile rămân pe cardul eWIC până când expiră, la
sfârșitul lunii.

Cumpărături folosind eWIC

1. Examinați lista de cumpărături furnizată de agenția locală
WIC sau solicitați magazinului o fișă imprimată a soldului
beneficiilor dvs.
2. Lista de cumpărături va specifica toate beneficiile
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4. Spuneți casierului că
utilizați un card eWIC înainte de scanarea articolelor.
5. Informați casierul dacă aveți cupoane pe care doriți să le
utilizați.
6. Casierul vă va solicita să introduceți cardul eWIC în aparat,
codul PIN format din patru cifre și să apăsați butonul Enter
de pe tastatură.
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*Cardul eWIC va fi blocat după șapte (7) încercări nereușite
de introducere a codului PIN. Mergeți la agenția locală WIC
pentru deblocarea cardului.

Sfaturi de siguranță
•
•
•

Păstrați confidențialitatea codului PIN. Divulgați-l numai
persoanelor de încredere.
Nu notați codul PIN pe cardul eWIC.
Dacă v-ați uitat codul PIN sau doriți să îl schimbați, mergeți
la agenția locală WIC.

Fraudă

Pentru a raporta o posibilă fraudă, sunați la (800) 424-9121 sau
accesați www.usda.gov/oig/hotline.htm

Este ilegal
să cumpărați,
să vindeți, să
tranzacționați sau
să oferiți beneficii
WIC.

7. Produsele alimentare aprobate în cadrul WIC vor fi deduse
de pe cardul eWIC.
8. Verificați chitanța pentru a vă asigura că articolele sunt
deduse corect și apăsați tasta pentru a confirma achiziția.
9. Dacă achiziționați articole care nu fac obiectul WIC, casierul
vă va întreba cum doriți să le achitați.
10. Când tranzacția WIC este finalizată, vi se va solicita să vă
retrageți cardul din aparat și se va auzi un semnal sonor.
11. Casierul vă va oferi o chitanță cu soldul rămas pentru luna
curentă.
12. Asigurați-vă că aveți cardul eWIC și chitanța la ieșirea din
magazin.
13. Beneficiile neutilizate nu pot fi reportate în luna următoare.

Pentru carduri pierdute, furate sau deteriorate:
Contactați-vă imediat agenția locală WIC sau apelați
numărul non-stop (800) 554-2544.

Departamentul de sănătate și servicii pentru persoanele în vârstă din Missouri
Servicii WIC și nutriție
(800) TEL-LINK (800-835-5465)
WIC.MO.GOV
Această instituție este un furnizor care promovează egalitatea de șanse.

Un angajator care promovează egalitatea de șanse și acțiunea afirmativă: Servicii furnizate în mod nediscriminatoriu.
Persoanele cu deficiențe de auz și vorbire pot apela 711.
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