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What is Regulation D?

General
Regulation D impacts the number of transactions (transfers and withdrawals)
that Financial Institutions can allow on accounts that are not transaction
accounts (Regular Savings and Money Market Accounts). The Regulation was
implemented by the Board of Governors of the Federal Reserve System to
ensure financial institutions maintain adequate reserves for the funds they
have on deposit.

Transaction vs. Non-Transaction Accounts
Accounts such as Regular Savings and Money Market Accounts (MMAs) are
not intended to be transaction accounts and are established for long term
savings with certain transactions limitations. Transaction accounts, on the
other hand, are typically established for frequent transactions. Checking
accounts are considered transaction accounts.

What are the Regulation D Limitations?
For typical savings accounts such as Regular Savings or MMAs, Reg. D limits
the number of pre-authorized or automatic withdrawals, telephone transfers
or transfers initiated by personal computer to another account at the same
credit union or to a third party that can be made during each calendar month
or statement cycle to a maximum of six. Note: the transaction count applies
to the month in which the transaction clears the account.
Balance inquiries, deposits, payments on loans with the PSFCU , and all
transactions on Checking Accounts do not count as part of those six transac-
tions. In addition, there are no limitations to the number of transactions on
any account if conducted in person, by mail, or through an ATM.

Types of transactions affected by Reg D

Federal Regulation D places a monthly limit on the number of transfers the
members can make from Savings Accounts or MMAs without their physical
presence being required. Transfers affected by this regulation therefore
include:

Transfers made using Online Banking
Transfers made using Telephone Banking
Overdraft transfers (made automatically to cover
insufficient funds in other accounts)
Pre-authorized, automatic, scheduled or recurring transfers

Under the Regulation D, Members are allowed six of such transfers per month,
per account.

What transactions are not affected by
Regulation D?

ATM cash withdrawals and transfers
Transfers made to PSFCU loans.
Transactions done in person at a branch.
Transactions sent in by mail or Night Drop with an original signature
PSFCU Bill Pay (which uses funds from the Members Checking Account)

What are the Members’ options once an
account has reached its Regulation D limit?

The withdrawals and transfers must be completed in person, by mail, or at an
ATM. It is always the best practice to keep sufficient funds in the Checking
Account.

If an account used for Overdraft Protection has
reached its Regulation D limit, will overdraft
requests be honored?

No, if the Overdraft Protection account is a Savings Account or MMA. In that
case, the Member will receive a Reg D Notice by mail and incur an Insufficient
Funds charge for every overdraft attempted beyond the monthly limit.
However, if the Overdraft Protection account is a Line-of-Credit loan (which is
not affected by Regulation D) the overdraft will complete normally.

If a merchant was authorized to automatically
withdraw payments from Savings Account do
these count against monthly limit?

Yes. These payments (which are also known as "ACH" or "EFT" transactions)
are subject to Regulation D limitations. Any withdrawals attempted beyond
the monthly limit will not be honored, and the member will receive a notice
by mail and incur an Insufficient Funds Fee. To avoid this situation, automat-
ic payments should be made using accounts other than a Savings Account,
such as a Checking Account with sufficient funds in it. Alternatively, our
members can consider using PSFCU Bill Payment to automatically send pay-
ments to the merchant, rather than authorizing the merchant to automati-
cally withdraw payments. The limits do not apply to ACH credits or any other
types of transfer of funds into the account may be made.

Additional Tips:

Keep sufficient funds in the Checking Account to avoid overdraft transfers
Perform transfers to the Checking Account at one of our branches or an ATM
When transferring funds to the Checking Account online or over the phone,
make one large transfer instead of several small transfers. Each such trans-
fer is a subject to Regulation D limitation
Set up ACH automatic debits with merchants or service providers to come
out of the Checking Account rather than Savings Account. Checking
Accounts are not subjects to Regulation D
Apply for Line of Credit.* Regulation D transfer limits do not apply to LOC

References:
https://www.ccutx.org/2008/08/regulation-d-and-how-it-affects-your-accounts/
http://www.cusocal.org/about/regulationd.html

* Line of Credit is subject to credit approval and verification. Applicant must be at least 18 years old. PSFCU
membership is required. Other restrictions may apply.
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For more information contact our Member Services Center at 1 800 297-2181
Monday-Friday 8:00am-7:00pm or Saturday 8:00am-3:00pm, visit your
nearest PSFCU branch, or visit our website: www.psfcu.com.
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Czym jest Regulacja D?

Informacje ogólne
Regulacja D określa ilość transakcji (transferów i wypłat) na jakie instytucja fi-
nansowa może zezwolić w stosunku do kont, które nie są kontami transakcyj-
nymi (konta oszczędnościowe i Money Market). Regulamin ten został wpro-
wadzony przez Radę Gubernatorów Systemu Rezerw Federalnych aby zapew-
nić zachowanie odpowiednich rezerw finansowych dla funduszy zdeponowa-
nych w instytucjach finansowych.

Konta transakcyjne a konta nietransakcyjne
Konta takie jak oszczędnościowe i Money Market nie są przeznaczone do czę-
stych transakcji i zakłada się je w celu uzyskania długoterminowych oszczęd-
ności, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi transakcji. Z kolei konta trans-
akcyjne są typowo zakładane w celu obsługiwania licznych transakcji. Trans-
akcyjnymi kontami są np. konta czekowe.

Jakie są limity Regulacji D?
W przypadku kont oszczędnościowych jak i kont Money Market, Regulacja D
ogranicza do maksymalnie sześciu w miesiącu kalendarzowym lub cyklu wy-
ciągów miesięcznych ilość wypłat automatycznych i zleconych uprzednio, prze-
lewów telefonicznych oraz przelewów zleconych drogą komputerową na inne
konta w Naszej Unii jak również dla osób trzecich. Uwaga: transakcje wliczane
są do limitu miesięcznego biorąc pod uwagę dzień dokonania transakcji.
Sprawdzanie stanu konta, spłata pożyczek zaciągniętych w P-SFUK oraz
transakcje na kontach czekowych nie są zaliczane do wyżej wymienionego li-
mitu. Nie ma również żadnych ograniczeń ilościowych transakcji dokonywa-
nych osobiście, drogą pocztową lub w bankomatach.

Rodzaje transakcji na który wpływ ma Regulacja D
Federalna Regulacja D nakłada miesięczny limit na ilość przelewów dokony-
wanych przez Członków Unii z ich kont oszczędnościowych lub Money Mar-
ket, gdy ich obecność fizyczna nie jest wymagana. Transakcje regulowane są
poprzez:

Przelewy zlecone drogą Bankowości Internetowej
Przelewy zlecone drogą Bankowości Telefonicznej
Przelewy zabezpieczające przed przekroczeniem stanu konta
(dokonywane automatycznie aby pokryć niewystarczającą
ilość funduszy na innych kontach)
Przelewy uprzednio zlecone, automatyczne,
zaplanowane lub powtarzające się

Zgodnie z wymogami Regulacji D, Członkowie maja możliwość dokonania
sześciu przelewów tego typu w miesiącu.

Na jakie transakcje Regulacja D nie ma wpływu?

Wypłata gotówki lub przelewy zlecone w bankomacie (ATM)
Płatności na pożyczkę w P-SFUK.
Transakcje dokonane osobiście w oddziale.
Transakcje zlecone drogą pocztową, poprzez depozyt nocny,
zawierające oryginalny podpis
Elektroniczna Płatność Rachunków P-SFUK
(używane są wtedy fundusze z konta czekowego w Naszej Unii)

Jakie opcje mają Członkowie P-SFUK gdy osiągną
limit transakcji wyznaczony Regulacją D?

Wypłaty i przelewy muszą wówczas być dokonywane osobiście, drogą poczto-
wą lub za pośrednictwem bankomatu. Najlepiej zawsze posiadać wystarcza-
jącą ilość funduszy na koncie czekowym.

Jeżeli konto używane do zabezpieczenia konta cze-
kowego (overdraft protection) osiągnie limit transakcji
wyznaczony Regulacją D, czy dalsze takie przelewy będą
honorowane?

Nie, jeżeli fundusze zabezpieczające pochodzą z konta oszczędnościowego
lub Money Market. W tym przypadku, Członek Unii otrzyma pisemne zawia-
domienie o przekroczeniu limitu wyznaczonego przez Reg. D i pobrane zosta-
ną z jego konta opłaty za zwrócony czek bez pokrycia za każdą usiłowaną
transakcję przekraczającą ten limit. Jeżeli fundusze zabezpieczające stan kon-

ta czekowego pochodzą z linii kredytowej (na którą Reg. D nie ma wpływu), to
przelew taki zostanie dokonany.

Jeżeli sprzedawca jest upoważniony do bezpośred-
niego pobierania opłat z konta oszczędnościowego,
czy wliczane są one do limitu miesięcznego?

Tak. Opłaty te (transakcje„ACH”lub„EFT”) podlegają limitowi wyznaczonemu
przez Reg. D. Jakiekolwiek próby wypłaty ponad ustalony limit nie będą hono-
rowane a Członek Unii otrzyma pisemne zawiadomienie o przekroczeniu limi-
tu wyznaczonego przez Reg. D i pobrane zostaną z jego konta opłaty za zwró-
cony czek bez pokrycia. Aby uniknąć takiej sytuacji, automatyczne opłaty po-
winny być dokonywane z kont innych niż oszczędnościowe, takich jak konto
czekowe zawierające odpowiednią ilość funduszy. Można również skorzystać
z usługi Internetowej Płatności Rachunków P-SFUK w celu automatycznego
płacenia rachunków, w miejsce upoważniania osób trzecich do automatycz-
nego pobierania funduszy z konta. Określony limit nie dotyczy automatycz-
nych depozytów na konto oraz jakichkolwiek innych rodzajów przelewów
na konto oszczędnościowe.

Wskazówki dodatkowe:
Aby uniknąć przelewów zabezpieczających przed przekroczeniem stanu
konta czekowego, zawsze posiadaj na nim wystarczającą ilość funduszy.
Dokonuj przelewów na konto czekowe w jednym z naszych oddziałów lub
przy pomocy bankomatu.
Przelewając fundusze na konto czekowe przez internet lub telefon, dokonaj
jednego przelewu dużej kwoty, zamiast kilku mniejszych przelewów. Każdy
z tych przelewów podlega limitowi Regulacji D.
Automatyczne płatności (transakcje ACH) na konta sprzedawców lub do-
stawców usług winny być dokonywane z konta czekowego zamiast oszczęd-
nościowego. Konta czekowe nie podlegają limitowi Regulacji D.
Złóż wniosek o linię kredytową*; limit przelewów wyznaczony przez Regu-
lację D nie ma zastosowania w przypadku linii kredytowych.

Dodatkowe informacje:
http://www.cusocal.org/about/regulationd.html
https://www. ccutx. org/2008/08/regulation-d-and-how-it-affects-your-accounts/

* Podstawą zatwierdzenia linii kredytowej jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty
kredytu. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Wymagane jest członkostwo w P-SFUK.
Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem 1-800-297-2181 (od poniedziałku do
piątku w godz. od 8:00 do 19:00, w soboty od godz. od 8:00 do 15:00), odwiedzić
nasz najbliższy oddział lub stronę internetową www.NaszaUnia.com.
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