
Nasza Unia

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 28 lutego 2015 r.

Jan Pietrzak dla Członków PSFCU

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Występ Jana Pietrzaka przed zapełnionym audytorium szkoły im. Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie
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Żródło: http://www.alliantcreditunion.org/blog/entry/
2014/08/home-improvements-that-increase-your-home-
value-most

Masz dom lub mieszkanie? Zdobądź gotówkę pod jego zastaw

*APR = Annual Percentage Rate.  Oprocentowanie ważne z dniem 01/02/15. Promocja trwa do 30 kwietnia br. Oprocentowanie wstępne jest stałe przez pierwszych 12 miesięcy i obejmuje
0,25% zniżki za zarejestrowane automatyczne płatności z konta czekowego w PSFCU. Bez automatycznych płatności z konta czekowego w PSFCU oprocentowanie wynosić będzie 2.24% APR.
Wskaźnik oprocentowania oparty jest na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street Journal, i jest ustalany pierwszego dnia każdego miesiąca. Maksymalne APR w okresie trwania kredytu wynosi
14.99%. Jeżeli kredyt jest spłacony i zamknięty przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od jego rozpoczęcia, Członek Unii zobowiązany jest zwrócić PSFCU wszystkie koszty zamknięcia kredytu, które
moga wynieść do $700. Maksymalny okres trwania kredytu wynosi 25 lat. Minimalna wysokość kredytu wynosi $10,000, natomiast maksymalna - $250,000. Linia kredytowa pod zastaw domu
podlega wymogom weryfikacji wniosku, oceny historii kredytowej oraz wymogów wysokości kredytu do wartości domu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Wymagane członkostwo w PSFCU.

1,99%
APR*

BEZ OPŁAT

BEZ KOSZTÓW
PRZYZNANIA KREDYTU
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Wielcy Polacy na Greenpoincie

*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,79% APR dotyczy pożyczek
na nowe samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 30 marca do 30 czerwca 2015 r. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest zarejestrowanie automatycznej
płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU oraz posiadanie karty debetowej na koncie, na którym wydana została pożyczka. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,79% wynosi $28,55 za
każde pożyczone $1000. Bez automatycznej spłaty i aktywnej karty debetowej, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Obowiazują również inne stopy oprocentowania na samochody nowe i używane.
Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych ofert kredytowych w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U lub na stronie
www.NaszaUnia.com.

SKORZYSTAJ Z WIOSENNEJ PROMOCJISKORZYSTAJ Z WIOSENNEJ PROMOCJI

Kredyty samochodowe już od

1,79%
APR*

W Naszej Unii czas na wiosenne promocje.
Od 30 marca mają Państwo okazję skorzystać
z promocyjnych kredytów na samochody,
natomiast od 20 kwietnia użytkownicy kart
kredytowych PSFCU VISA® otrzymają
podwójną liczbę punktów promocyjnych.

Wiosenna promocja kredytów samocho -
dowych trwa od 30 marca do 30 czerwca br.
W jej ramach, Nasza Unia oferuje atrakcyjne
oprocen towanie na samochody nowe i
używane.

Oferowane oprocentowanie:
– samochody nowe, wartość do 100 tys. dola -

rów, pożyczka do 3 lat – od 1,79% APR*;
– samochody nowe, kwota do 100 tys. dola -
rów, pożyczka na 4 - 5 lat – od 1,99% APR*;
– samochody używane, wartość do 60 tys.
dolarów, pożyczka do 3 lat – od 1,89% APR*;
– samochody używane, wartość do 60 tys.
dolarów, pożyczka na 4 - 5 lat – 2,19% APR*.

Skorzystaj z okazji i pomyśl na wiosnę o
kupnie samochodu dla siebie lub dla całej
rodziny. Wielką zaletę promocji Naszej Unii
stanowi fakt, że udzielamy pożyczek nie tylko
na samochody nowe, ale także używane. 

Oszczędzać zawsze warto, także na wa ka -

cjach, stąd promocja dla użytkowników kart
kredytowych PSFCU VISA®. Będą oni mieli
naliczaną podwójną ilość punktów w ramach
programu lojalnościowego ScoreCard® za
transakcje zakupu biletów lotniczych,
wynajmu pokoi hotelowych czy samocho -
du.** Promocja będzie trwała przez trzy
miesiące, od 20 kwietnia do 20 lipca 2015 r.

O szczegóły promocji oraz warunki kwali -
fikacji obydwu promocji prosimy pytać w od -
dzia łach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej.

**Punkty ScoreCard® naliczane są na Złotych i Platyno -
wych kartach kredytowych PSFCU VISA®

Nowe promocje w Naszej Unii
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Opłata transakcyjna może być pobrana w bankomatach nie należących do PSFCU oraz sieci Allpoint® i STARsf®. Bezpłatny dostęp do gotówki
może nie być możliwy we wszystkich bankomatach należących do sieci Allpoint® i STARsf®. Inne ograniczenia mogą obwiązywać.

Źródłem powyższych wyliczeń są strony internetowe
wymienionych banków z dnia 03/25/2015 i mogą one ulec
zmianie. Wyliczenia są tylko przykładami i nie reprezentują
aktualnych pożyczek. P-SFUK nie odpowiada za błędy w
wyliczeniach. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena
historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu.

W PSFCU niższe koszty przyznania kredytu hipotecznego

Wschodząca Gwiazda Naszej Unii po raz drugi

POSIADAJĄC KONTO W NASZEJ UNII MASZ DOSTĘP DO PONAD
43 TYSIĘCY BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW
SIECI STARsf ® ORAZ ALLPOINT® NA TERENIE USA.

TO WIĘCEJ NIŻ OFERUJĄ KOMERCYJNE BANKI!
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