
Nasza Unia

Świąteczny sezon w Naszej Unii

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 listopada 2014 r.

Świąteczne spotkanie z Członkami Naszej Unii w oddziale P-SFUK w Clifton, NJ

Krzysztof Matyszczyk

Przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK

Główna siedziba Naszej Unii w przybraniu świątecznym

Spotkanie dzieci z św. Mikołajem podczas ceremonii

wieńczącej program “Unia dla uczniów”

Św. Mikołaj w oddziale P-SFUK w Copiague
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Promocja jest ważna w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2015 r. Minimum wkładu własnego w wysokosci 3% dotyczy pożyczek 30 letnich na
domy jednorodzinne o oprocentowaniu zmiennym 7 letnim. Miesięczna spłata pożyczki przez pierwsze 7 lat o oprocentowaniu 3.250% wynosi $4.35
za każde pożyczone $1,000. Oferta tylko dla członków P-SFUK. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Nowa edycja Programu Stypendialnego P-SFUK

*APY - Annual Percentage Yield. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2 stycznia do 15 kwietnia 2015r. Fundusze na otwarcie lokaty terminowej muszą
być zdeponowane na nowym lub istniejącym koncie IRA w okresie promocji. Minimum do otwarcia lokaty terminowej wynosi $500.00, maximum to dopuszczalny lączny limit
wpłaty ustalony przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok 2014/2015. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach P-SFUK
lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Każda decyzja związana z konetm IRA powinna być skonsultownana z doradcą podatkowym.
Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat terminowych oferowanych przez P-SFUK znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com. Oferta tylko dla członków P-SFUK. Do otwarcia
konta obowiazują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

PRZYPOMINAMY O
TERMINIE PŁATNOŚCI

SKŁADEK
CZŁONKOWSKICH

3,10% APY* NA 5 LAT

Spełnij noworoczne postanowienie
i zadbaj o swoją finansową przyszłość

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ 
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY

IRA ZA LATA 2014 i 2015

Marzysz o własnych „czterech kątach”?
Spełnij noworoczne postanowienie

i skorzystaj z atrakcyjnej oferty
pożyczek hipotecznych P-SFUK
już od 3% wkładu własnego!

$350
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