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Ser cobrado por taxas bancárias inesperadas nunca é uma experiência divertida. Mas 100 milhões de pessoas nos EUA têm essa experiência a cada ano, acumulando mais de US$ 200 bilhões em taxas. Seu banco lhe envia uma notificação quando você está no comando? Alguns sim, mas você pode imaginar se você não criou uma notificação por que o
padrão não é enviar-lhe quaisquer alertas. Afinal, as taxas são uma boa fonte de renda para os bancos. Quando você está no comando, a próxima coisa que você precisa fazer é ligar para o banco e tentar remover a taxa. Mas se você não é do tipo de confronto ou acredita que não pode remover a prancha, o travesseiro pode ajudar. O travesseiro rastreia
suas contas, e quando encontrar taxas, seu bot alimentado por IA tentará negociá-las automaticamente ou removê-las, tudo sem que você tenha que se envolver. Se isso soa como algum tipo de magia, continue lendo para ver como funciona. Verifica constantemente as contas bancárias e de cartão de crédito por taxasEmmaticamente, os contatos com
seu banco e obras, as taxas de planos dispensados variam de US$ 36 a US$ 96 por ano, e as taxas de cartão de crédito negociadas por instituições financeiras15.000 bancos e cooperativas de crédito350 pontos de bônus (US$ 3,50) por referência a amigos Cushion.ai é uma fintech que trabalha em seu nome para remover taxas e pagamentos de juros
de suas contas. A empresa está sediada na Área da Baía de São Francisco e foi fundada em 2016. Paul Kesserwani é seu CEO e fundador. Ele arrecadou US$ 5,9 milhões através de rodadas de sementes. Nosso objetivo é basicamente construir uma versão digital do CFO para o consumidor, disse Kesserwani em entrevista antes de A. ... Mas esta é
uma meta muito ambiciosa, e tivemos que começar com algo concreto que possa ganhar a confiança dos consumidores. Então criamos o primeiro produto que negociará as taxas bancárias das pessoas e os juros do cartão de crédito para elas automaticamente. Quando você conecta Cushion às suas contas, ele as verifica por várias taxas e pagamentos
de juros usando seu bot de IA. Assim que ele encontrar as taxas, ele negociará em seu nome para reduzir essas taxas ou removê-las completamente. Escaneamentos de travesseiros para todas as seguintes taxas: Taxas de cheque especial taxas atm TaxasAltribuas Taxas de juros do cartão de crédito Taxas de transferência de fio Taxas de transferência
do Linkinigny taxas de transação ... E mais de 93% de seus clientes incorreram em taxas bancárias nos últimos 90 dias. Então, certamente parece ser uma audiência para seus serviços. Assim que Cushion encontra as taxas, seu robô vai trabalhar, tentando removê-las. Ele se comunica diretamente com o seu banco através de: ChatOnline de e-mail
seguro, ou Almofada de Correio Tradicional faz um bom trabalho de encontrar taxas bancárias, não é 100% preciso. Algumas taxas podem ser perdidas. você encontrará taxas que não fez, você pode denunciá-las no site do travesseiro ou aplicativo móvel. Então ele vai trabalhar por essas taxas. Você não precisa se envolver em negociações de taxas. Na
verdade, Cushion recomenda que você não participe, pois isso pode criar problemas com a disponibilidade de taxas Por favor, note que não há garantia de que a Cushion será capaz de negociar para baixo ou remover quaisquer taxas. Relacionado: Descubra como suas contas negociam loweryes. Cushion cobra uma taxa mensal para digitalizar suas
contas, que você paga anualmente. O travesseiro difere de outras aplicações de corte de contas na que cobram pela frente, em comparação com outras aplicações que podem cobrar uma comissão de poupança (mais de 40%). E você pode economizar 100% da poupança. há três planos para escolher: Basic $36/anoTe a 1 negociação por mês Taxa
semanal de digitalização de Us$ 48/anoNão até 3 negociações por mês Atualizações de taxas básicas Dentados FuncionaAs taxas de negociação limitadas de US$ 96/ano ODaily verifica o suporte à atualização da negociação Do novo usuário, como US$ 3/mês para o seu plano básico. No entanto, todos os clientes que você cobrava anualmente no nível
de sua adesão de escolha. pode ou não ser um bom valor. A taxa média de cheque especial é de $35, então se você tem apenas um por ano, este serviço não vale a pena. No entanto, se você for atingido com várias taxas, este pode ser um serviço útil. No entanto, afirmamos que você pode precisar chegar ao fundo de sua própria organização financeira
em comparação com pagar por outro serviço de assinatura. Você pode começar com Cushion visitando seu site em seu computador ou dispositivo móvel. Em seguida, clique no botão Log no canto superior direito. Em seguida, você precisará descobrir seu número de telefone para que Cushion possa enviar um código para verificar sua identidade. A partir
daí, você só precisa conectar suas contas bancárias e/ou de cartão de crédito, escolher o nível de assinatura e pagar por isso. Sim. Não há dinheiro em depósito com Cushion. Eles só executam uma taxa de cartão de crédito. Seu site usa criptografia, e a maioria de seus dados é armazenada no Amazon Web Services (AWS). Os parceiros de travesseiro
também atendem aos requisitos do PCI. Para muitas pessoas, será difícil justificar o pagamento de um serviço que é o único propósito é procurar taxas e tentar recuperá-las. Há uma boa chance de que as transações de conta já sejam algo que você já está fazendo. E se há uma taxa de banco ou cartão de crédito com a qual você não concorda, é fácil
chamá-los para tentar removê-lo. Mas se você se encontrar regularmente incorrendo em taxas (ou seja, caixas eletrônicos fora da rede ou cheques extras) do seu banco, pagar por travesseiros pode valer a pena. Mesmo assim, há outros serviços que vão negociar suas contas e taxas, e vai cobrar você porcentagem de poupança - que poderia ser mais
econômica se você não for atingido com taxas com muita frequência. Ou você pode querer considerar mudar para um banco ou cooperativa de crédito que cobra menos taxas para começar. Taxas de cartão de crédito e bancário TaxasATM Taxas mensais de serviçoSCredita taxas de juros CartãoLate taxas Taxas de negociaçãoinal taxas de transação...
E instituições financeiras maissqueportadas15000 Bancos e Cooperativas de CréditoBast: $36/ano Escolha das pessoas: $48/anoOs trabalhos: $96/anoCustomers economizam 100% das taxas recuperadas Como ganhar: Convidando amigos usando o link Como resgatar: Dinheiro a cada 1000 pontos por $10 Amazon gift card Chat support, Mas de acordo
com a resposta de 1 hora, os parceiros de hospedagem web compatíveis com o Google COM pontos de recompensa AWS350 (US$ 3,50) por produto de referência amigo Custo facilidade de uso de ferramentas e recursos de atendimento ao clienteSummaryCushion é um serviço online que digitaliza automaticamente suas contas de banco e cartão de
crédito associadas para taxas e conversas sobre elas em seu nome. Varredura prosAutomática para taxas bancárias e de cartão de créditoFe fala por e-mail, chat, ou mail15.000 bancos apoiados e cooperativas de créditoConsto planos cobrados anualmente (sem qualquer forma para os assinantes verificarem o serviço antes de pagar) Nenhum aplicativo
móvel para dispositivos Android Robert Farrington é um especialista millennial do dinheiro da América® e especialista em dívidas de empréstimos estudantis da América™ e fundador da Investor College, um site de finanças pessoais dedicado a ajudar os millennials a evitar dívidas de empréstimos estudantis para começar a investir e investir em riqueza
futura. Você pode aprender mais sobre isso na página, ou em seu site pessoal RobertFarrington.com.Ele escreve regularmente sobre investimentos, dívidas de empréstimos estudantis e tópicos gerais de finanças pessoais voltados para aqueles que querem ganhar mais, sair da dívida e começar a construir riqueza para o futuro. Ele foi citado em grandes
publicações, incluindo o New York Times, The Washington Post, Fox, ABC, NBC e muito mais. Ele também é um colaborador regular da Forbes. Nossos editores auto-pesquisam, testam e recomendam os melhores produtos; Você pode saber mais sobre o nosso processo de revisão aqui. Podemos receber comissões para compras feitas em links
selecionados. O travesseiro é compacto - um presente dos deuses da K-Beauty - é exatamente o que parece: compacto com uma esponja macia dentro que é encharcada com fundamento ou hidratante colorido. Para usar, basta dar um tapinha no aplicador de esponja em cima da esponja encharcada do produto e aplicar diretamente na sua pele.
Enquanto eles caem em algum lugar no mundo da fundação, os compactos de travesseiros são muito maiores do que a sua maquiagem base média. Esses compactos são geralmente infundidos com ingredientes amantes da pele para ajudar a tirar proveito da pele, e- graças ao seu tamanho pequeno e portátil , eles também são super amigáveis para
viagens. Em vez de carregar uma garrafa de vidro pesada de fundação líquida ou escolher uma fórmula de vara, Compactos facilitam a sua maquiagem e toquem em movimento. Para saber mais sobre os melhores compactos de saco que você pode comprar agora, continue lendo. Se você quer parecer um daqueles filtros do Instagram onde sua pele é
completamente escovada e parece que você é você Ton tempo aplicando maquiagem, este travesseiro compacto foi projetado apenas para você. A fórmula ilumina a pele, hidrata para hidratação profunda, e constrói até mesmo um revestimento impecável que não se instala em rugas ou linhas. Cereja por cima: Contém FPS 50 para proteger a pele contra
danos solares, e a sensação de resfriamento refresca e acalma a pele durante a aplicação. Maybelline Este fundo de farmácia funciona tão bem, se não melhor, do que seus colegas luxuosos. Este acabamento de fundação brilhante vai para a luz, mas constrói até a cobertura completa e se funde suavemente. Basta acariciá-lo com uma esponja e deslizá-
lo em seu rosto para um olhar atualizado e brilhante que ainda cobre qualquer mancha. O aplicador pega a quantidade certa de produto, então você nunca está caking-lo como você poderia acidentalmente fazer com um pincel e uma garrafa de fundação. Com apenas um guardanapo é fácil ver uma grande diferença ao mesmo tempo parecendo natural e
fresco. Missha Uma das melhores peças sobre compactos de travesseiro é que o produto vem à tona, mas pode realmente criar até a cobertura completa. Mas não importa o quanto você aplique, dá à pele um véu do produto que faz parecer escovado a ar. Este travesseiro compacto da marca coreana MISSHA contém poder de boro em líquido para ajudar
a dar-lhe um acabamento suave e leve. O pó de sílica é emaranhado para ajudar a absorver o sebo durante o dia sem ter que espremer. Por byrdie editor-favorito, esta fundação travesseiro tem um revestimento duplo de pigmentos minerais que realizam o impossível: descoloração velada e irregularidade com um acabamento leve. Também é encharcado
com hidratante e micro pérolas para um efeito ultra-luminar. Fornecidos pela Nordstrom Normalmente, os travesseiros são fundações leves ou cremes BB e CC, mas este é direto até o revestimento de fundação completa. Ao mesmo tempo, parece incrivelmente leve na pele. Quando você desliza esta fórmula com uma esponja, ela se mistura quase
imediatamente e cobre quaisquer manchas ou vermelhidão, mas ainda parece e se sente como uma pele natural. É fosco sem olhar ou sentir giz, o que é perfeito para quem tem pele oleosa. E dura 16 horas, então não vai a lugar algum por longos dias. É hidratante e clareamento, ideal para quem tem tom irregular ou pele seca. Mas este Lankame
compacto é particularmente especial, pois vem em uma variedade de tons. Como a maioria dos compactos de travesseiros CC estão no mercado especificamente em círculos de beleza K, pode ser deprimente difícil encontrar aqueles que são adequados para a pele escura. Nunca se sabe, este compacto de travesseiro era de uma fórmula baseada em
farmácia sozinho. Não é apenas sem crueldade, sem talco, e sem aroma, mas também não comedogênico e hipoalergênico. FPS 50 manterá a pele protegida do sol, enquanto minerais leves pontos e falhas de ver luz leve Dia. Concedido por Neiman Marcus Como idades de pele, ele pode perder sua luminosidade juvenil. Para ajudar a restaurar o brilho,
confie em produtos que aumentam o brilho na rotina de cuidados com a pele e maquiagem. Este travesseiro de fundação rejuvenescedor é um ótimo lugar para começar. Possui uma marca exclusiva de complexo de pó de pérola radial para transformar a pele maçante, bem como uma mistura hidratante de extratos ricos em antioxidantes para ajudar a
proteger a pele, melhorar a aparência de umps e reduzir a aparência de linhas finas e rugas. Rugas.
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