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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
W sobotę, 25 lipca
rozpoczął pracę nowy
oddział Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej w
Schaumburg, IL. Jest
to już 16 oddział
Naszej Unii, a czwarty zlokalizowany w
stanie Illinois.
Wnętrze tego oddziału zostało zaprojektowane według nowoczesnych wzorców,
które bedziemy wprowadzać przy otwieraniu następnych oddziałów, a także
remontując placówki już istniejące. Bardzo
jesteśmy ciekawi Państwa uwag i komentarzy na temat nowej stylistyki oddziału.
Ponad pięć lat naszej obecności w Illinois
to wielki sukces Naszej Unii. Dowodem na
to są wyniki finansowe dystryktu. Na dzień
30 czerwca 2015 r., z usług w oddziałach
w Illinois korzystało 13086 Członków Naszej
Unii, którzy to powierzyli nam $122,8
millionów swoich oszczędności i jednocześnie zaciągnęli pożyczki na łączną kwotę
131,3 miliona dolarów. Jestem przekonany,
że nowy oddział w Schaumburgu będzie
kontynuował sukces Naszej Unii w okolicach Chicago.
Docierając do Polonii w całych Stanach
Zjednoczonych, chcę przypomnieć, że już od
ponad roku oferujemy możliwość wzięcia
pożyczki na dom w słonecznym stanie
Floryda. Nasi przedstawiciele obecni w
okolicach Palm Coast i Tampy przyjmują
wnioski na kredyty hipoteczne w całym
stanie. Jednocześnie obecni Członkowie,
którzy planują nabyć dom na Florydzie, lub

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 czerwca 2015 r.

Aktywa

$1,633,410,395
Udzielone kredyty

$897,757,455
Wartość netto

$156,075,628
Liczba Członków

83,770

chcą przefinansować swoją posiadłość w
tym stanie, mogą złożyć wniosek we
wszystkich oddziałach Naszej Unii w Nowym
Jorku, New Jersey i Illinois, lub na naszej
stronie internetowej www.NaszaUnia.com.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Polaków licznie zamieszkałych w północnym
New Jersey, podpisaliśmy umowę na
wynajem oddziału Naszej Unii zlokalizowanego przy Paterson Avenue (ShopRite
Plaza) w Wallington, New Jersey. Przewidywany termin otwarcia tej placówki to koniec
pierwszego kwartału przyszłego roku.
Jak Państwo widzicie, Nasza Unia rozwija

się prężnie, zarówno w sensie ekspansji
geograficznej jak i liczby Członków. Na
koniec czerwca było nas już 83770. Są to
bardzo ważne osiągnięcia, możliwe do
realizacji tylko dzięki Państwa niesłabnącemu zaufaniu i lojalności.
W czasie wakacyjnym życzę wszystkim
Członkom Naszej Unii udanego wypoczynku
zapraszając jednocześnie do korzystania z
naszych usług.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Namiot Naszej Unii na pikniku w Yorkville, IL

Nasza Unia na festiwalach i piknikach
Okres wakacyjny to tradycyjnie czas polonijnych festiwali i piknikow. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa stara się być
wszędzie tam, gdzie bawi się i odpoczywa
polonijna społeczność.
Nasza Unia to więcej niż bank – co szczególnie widać właśnie latem. Pracowników
PSFCU można wtedy spotkać podczas
sobotnich czy niedzielnych wydarzeń, gdzie
przy firmowych stolikach lub pod unijnymi
namiotami rozdają gadżety, zabawiają dzieci
lub zachęcają rodziców do skorzystania z
bogatej oferty usług i produktów. Barwy
Naszej Unii można spotkać w Nowym Jorku
i miasteczkach New Jersey, ale także w
Chicago, Filadelfii czy też na słonecznej
Florydzie. Tylko w czerwcu pracownicy
PSFCU uczestniczyli w 46 imprezach
organizowanych przez Naszą Unię lub inne

polonijne organizacje, szkoły czy kościoły,
a w lipcu w kilkunastu kolejnych. Poniżej
zamieszczamy tylko krótki przegląd wakacyjnej aktywności Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Jak lato, to zabawa na polskim festiwalu
Setki ludzi odwiedziły siódmy, doroczny
Polish Festival zorganizowany przez parafię
świętego Stanisława Kostki na Staten Island,
Nowy Jork. PSFCU była jednym z głównych
sponsorów imprezy, relacja z której ukazała
się w telewizji NY 1. „To wielki dzień dla
Polaków i polskiej kultury” zachwalał w
nowojorskiej telewizji główny organizator
imprezy, ksiądz proboszcz Jacek Woźny.
Naszej Unii nie zabrakło także podczas
...dokończenie na stronie 3
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Kupujesz raz, zyskujesz dwa razy!
Czy można zyskać dwa razy, używając
karty kredytowej tylko raz? Używając karty
kredytowej PSFCU VISA® tak. W najnowszej promocji Naszej Unii, zakup towarów
i usług związanych budową lub remontem
Twojego domu przy użyciu karty kredytowej PSFCU VISA® to podwójne punkty
lojalnościowe ScoreCard®.
Bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą budowlanym czy osobą, która chce
wyremontować dom lub mieszkanie, zachęcamy do płacenia kartą kredytową PSFCU
VISA®. Do 30 września br. uzyskasz podwójne punkty lojalnościowe ScoreCard®
przy zakupie towarów lub usług na budowę,
remont lub wyposażenie domu. Promocja
obejmuje zakup:
- usług i materiałów budowlanych;
- narzędzi i produktów do pielęgnacji
ogrodu;
- wyposażenia domu lub mieszkania.
Do promocji kwalifikuje się większość
produktów zakupionych w sklepach
budowlanych i ogrodniczych – od materiałów potrzebnych do montażu dachu,
ścian i podłóg, na instalacjach hydraulicznych czy elektrycznych kończąc. Można
kupić także meble domowe czy ogrodowe.
Wyjątkiem, który nie kwalifikuje się do
promocji jest sprzęt gopodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchenki czy
zmywarki do naczyń).

Jak działa program lojalnościowy
ScoreCard®?
Dzięki promocji, płacąc kartą kredytową
PSFCU VISA® (z wyjątkiem karty z zabezpieczeniem) za kwalifikujące się transakcje
otrzymujesz specjalne punkty lojalnościowe. Następnie mogą być one wymienione na wiele atrakcyjnych nagród, takich jak
towary, bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, pakiety firm turystycznych i inne atrakcyjne przedmioty lub usługi. Każda, kto
używa karty kredytowej PSFCU VISA®
może sprawdzić liczbę zgromadzonych
punktów oraz wybrać nagrody, na które
można wymienić zgromadzone punkty
lojalnościowe na stronie internetowej firmy
zarządzającej programem: www.scorecardrewards.com lub dzwoniąc na bezpłatną
linię telefoniczną (800) 854-0790.
Zasada programu lojalnościowego ScoreCard® jest bardzo prosta: dolary wydane
przy użyciu karty kredytowej to dodatkowe
punkty lojalnościowe. W najnowszej
promocji Naszej Unii, zyskujesz podwójne
punkty lojalnościowe przy zakupie produktów i usług na budowę lub remont domu.
Jeżeli nie masz jeszcze karty kredytowej
PSFCU VISA® lub chciałbyś otrzymać
kartę platynową lub biznesową, złóż wniosek już dzisiaj.
* Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności
do spłaty kredytu

Karty kredytowe
PSFCU z chipem EMV
Członkowie Naszej Unii mogą zamówić
kartę kredytową PSFCU VISA® z chipem
EMV. Karta EMV to większe bezpieczeństwo
i komfort użycia, szczególnie w przypadku
podróży zagranicznych.
Karty kredytowe z elektronicznym
układem EMV (od skrótu Europay, MasterCard, VISA), nazywane potocznie chipowymi, są bezpieczniejsze od kart z paskiem
magnetycznym. Standard EMV jest już
rozpowszechniony za granicą, zwłaszcza
w Europie, i w wielu miejscach tradycyjne
karty z paskiem magnetycznym mogą nie
być przyjmowane. Dlatego sugerujemy tym
z Państwa, którzy udają się na wakacje za
granicę, aby starą kartę kredytową PSFCU
VISA® zastąpić nową kartą z chipem EMV.
Zamiany można dokonać we wszystkich
oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federlanej
Unii Kredytowej lub dzwoniąc pod numer
1-855-PSFCU-4U.
Zamów kartę PSFCU VISA® z chipem
EMV już dzisiaj i korzystaj z niej w czasie
podróży do Polski lub innych krajów
Europy. Karta chipowa to Twój spokój,
komfort i bezpieczeństwo. Jednocześnie
przypominamy, że po otrzymaniu nowej
karty należy zaktualizować dane jakichkolwiek zarejestrowanych automatycznych
płatności dokonywanych przy użyciu karty
kredytowej PSFCU VISA®.

KUPUJESZ RAZ,
ZYSKUJESZ DWA RAZY!
Podwójne punkty lojalnościowe
ScoreCard® przy zakupie
produktów i usług na budowę
lub remont domu.

Promocja obowiązuje od 21 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. i dotyczy Złotych, Platynowych i Biznesowych kart kredytowych VISA® PSFCU. Punkty lojalnościowe są oferowane w ramach programu
ScoreCard®. Dodatkowe informacje dotyczące programu lojalnościowego ScoreCard® znajdują się na stronie www.scorecardrewards.com
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Festiwale i obozy...
...dokończenie ze strony 1

Wielkiego Pikniku Rodzinnego w Yorkville,
Illinois zorganizowanego przez radio Polski
FM z Chicago. Tam wielkim powodzeniem
cieszyło się „koło fortuny”, dzięki któremu
można było wygrać firmowe upominki.
Stoisko Naszej Unii było obecne także na
dwudziestym pierwszym już Festiwalu
Kultury Polskiej w Maspeth. Byliśmy także
na parafialnych piknikach – od kościoła pod
wezwaniem św. Jadwigi w Trenton czy św.
Kazimierza w Newark, stan New Jersey po
parafię pw. Św. Franciszki De Chantal na
nowojorskim Brooklynie. Naszej Unii nie
zabrakło w Sanktuarium Matki Boskiej
Częstochowskiej w Merrillville w Indianie,
gdzie bawiliśmy się na pikniku góralskim.
Przez lata w okolicach Wallington i Clifton
w stanie New Jersey, gdzie mieszka sporo
Podhalan, organizowano wiele tradycyjnych,
góralskich imprez. Jednak w tym roku
zadebiutował w ostatnią niedzielę czerwca
Jarmark Podhalański w Passaic, NJ. Jest to
w dużej mierze zasługa oddziału PSFCU w
Clifton, który został strategicznym sponsorem imprezy.

Jork, New Jersey i Connecticut. Jak co roku
obóz perfekcyjnie zorganizował ojciec
Waldemar Łątkowski, proboszcz parafii pod
wezwaniem św. Jana Pawła II w Perth
Amboy, New Jersey. „Zachęcam wszystkich,
którzy co roku mają ten sam dylemat, gdzie
wysłać swoje dziecko na wartościowe
wakacje. To wyjątkowy czas dla całej rodziny.
Spełniły moje oczekiwania i przywróciły
wspomnienia z tych wspaniałych oaz z
Polski” napisała Dorota Lewandowska, która
razem z córką była na obozie po raz pierwszy.
W tym roku już po raz 49. odbyła się

Kolonia Zuchowa Harcerek Podhale. „Woje
– ahej! Ahej! Czatujem!” – takim okrzykiem
oraz dźwiękiem rogu witały zuchy z ZHP
każdy nowy, obozowy dzień w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, obok
Sanktuarium Ojców Paulinów. W tym roku
- w obozie przemienionym w gród Piastów
– dzieci zapoznawały się z początkami
polskiej państwowości za Piastów aż do
Chrztu Polski w 966 r. Jesteśmy dumni, że
mogliśmy wesprzeć polskie dzieci w ich
edukacyjnej wyprawie do historycznych
korzeni Polski.

Wakacyjny wyjazd z Naszą Unią
PSFCU zawsze pamięta o najmłodszych.
Byliśmy sponsorem trzynastej edycji
„Wakacji z Panem Bogiem”, w której wzięło
udział 130 dzieci ze szkół ze stanów Nowy

Personel PSFCU na pikniku w Trenton, NJ

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!
Opłata transakcyjna będzie 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.
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Nowy oddział w Schaumburgu
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa otworzyła 25 lipca kolejny, szesnasty
oddział. Nowa placówka w Schaumburgu
w stanie Illinois to także czwarty oddział
Naszej Unii w metropolii chicagowskiej.
Oddział PSFCU mieści się przy 1112
South Roselle Road, Schaumburg, IL 60193
i jest otwarty od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 - 19:00 oraz w sobotę 9:00 15:00 czasu środkowo ame rykańskiego.
Oferuje pełną gamę usług i produktów Naszej
Unii (depozyty, pożyczki, okienko dla
klientów biznesowych, bezpłatny ATM) w
języku polskim. Oddział bedzie służył licznej Polonii zamieszkującej okolice Schaumburga, Hoffman Estates czy Elgin. Pracami
oddziału kieruje Robert Radkowski, VP/ Head

of Midwest Division, który jednocześnie nadzoruje całość działalności Naszej Unii w stanie Illinois.
PSFCU działa w stanie Illinois
od 2010 r., kiedy otwarto dwa
oddziały w okolicach Chicago –
w Mt. Prospect i Norridge. Rok
później dołączył do nich trzeci
oddział w Bridgeview – w południowej części metropolii. Ponad
pięć lat obecności w stanie Illinois
to wielki sukces Naszej Unii.
Według danych na koniec czerwca
tego roku, PSFCU pozyskała w
tym czasie 13086 Członków
Naszej Unii i 122,8 mln dolarów w depozytach oraz udzieliła pożyczek na łączną

Wnętrze oddziału Naszej Unii w Schaumburgu

Nowy oddział Naszej Unii w Schaumburgu

kwotę 131,3 mln dolarów.
Otwarcie nowego oddziału w Schaumburgu to wyjście naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na usługi polskiej instytucji
finansowej w Chicago i okolicach. To także
potwierdzenie słuszności decyzji władz
PSFCU o konieczności rozszerzenia działalności unii kredytowej poza stany Nowy Jork
i New Jersey. Zgodnie z misją, Nasza Unia
stara się być wszędzie tam, gdzie znajdują
się zwarte skupiska ludności polskiej w
Stanach Zjednoczonych, a swoją działalnością chce się przyczyniać do wzmocnienia
pozycji finansowej oraz prestiżu całej Polonii
w USA.
Oddział PSFCU w Schaumburgu:
1112 South Roselle Road
Schaumburg, IL 60193
tel. 847-895-5972
Godziny otwarcia (czasu środkowoamerykańskiego):
poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00
sobota: 9:00 - 15:00.

W NASZEJ UNII
PŁACĄC ZARABIASZ
Za każdą płatność dokonaną
Kartą Debetową PSFCU
z podpisem otrzymasz
automatycznie 5 centów!
Konto czekowe jest wymagane do posiadania Karty Debetowej VISA® PSFCU . Obowiązuje dzienny limit $3,000 na transakcje dokonane Indywidualna Kartą Debetową z użyciem podpisu oraz $4,000
na transakcje dokonane Biznesową Kartą Debetową. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Oferta obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2015 r.
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