
Nasza Unia

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 marca 2015 r.

Tablica smoleńska w Amerykańskiej Częstochowie

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Delegacja Naszej Unii składa kwiaty pod tablicą smoleńską na cmentarzu w Sanktuarium Maryjnym w Doylestown

...dokończenie na stronie 2
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Mistrzyni Olimpijska Justyna Kowalczyk w Naszej Unii

Tablica smoleńska...
...dokończenie ze strony 1

Justyna Kowalczyk z przedstawicielami Rady Dyrektorów i pracownikami oddziału PSFCU przy McGuinness Blvd.

Mistrzyni olimpijska w oddziale PSFCU w Clifton

Podziel się z nami
swoimi wspomnieniami
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*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*

Skorzystaj z wiosennej promocji pożyczki
na zakup samochodu już od 1,79%. APR.
Oferta ważna aż do 30 czerwca tego roku. 
Wiosna to doskonały czas, aby pomyśleć
o kupnie samochodu. Cieplejsze dni i noce
sprawiają, że warto pomyśleć o wspólnych
rodzinnych wyjazdach na majówki. Można
też odwiedzić swoich rodziców albo
pojechać na uroczystość zakończenia
studiów przez dzieci. To wreszcie
najwyższy czas, aby zaplanować wakacyjne
wojaże. Wyobraź sobie już dzisiaj wspólną,
rodzinną podróż nowym samochodem jesz -
cze tego lata!

Do końca czerwca Polsko-Słowiańska
Fede ralna Unia Kredytowa oferuje Państwu
atrak cyjne oprocentowanie nie tylko na
samochody nowe, ale także używane.

Proponowane przez Naszą Unię oprocen -
towanie jest konkuren cyjne do oferowanego
przez inne instytucje finansowe i wynosi:

- samochody nowe, wysokość kredytu do
100 tysięcy dolarów, pożyczka do 3 lat –
1,79% APR.

- samochody nowe, wysokość kredytu do
100 tysięcy dolarów, pożyczka na 4-5 lat –
1,99% APR.

- samochody używane, wysokość kredy -
tu do 60 tysięcy dolarów, pożyczka do 3
lat – 1,89% APR.

- samochody używane, wysokość kredy -
tu do 60 tysięcy dolarów, pożyczka na 4-
5 lat – 2,19% APR.

Oprócz atrakcyjnego oprocentowania,
Nasza Unia oferuje Państwu prosty i bardzo
dostępny sposób składania wniosków o

pożyczkę czy to w oddziałach PSFCU czy
w formie elektronicznej na naszej stronie
inter ne towej www.NaszaUnia.com

APR = Annual Percentage Rate. Podstawą
zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii
kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Do
uzyskania promocyjnego opro centowania,
wymagane jest zarejestro wanie 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 automa tycznej
spłaty i aktywnej karty debetowej, oprocentowanie
jest wyższe o 0,25%. Obowiązują również inne
stopy opro centowania. Inne ograniczenia mogą
obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej
promocji i innych ofert kredytowych w Centrum
Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U.

Atrakcyjne pożyczki na samochód w Naszej Unii

Karty kredytowe PSFCU z chipem EMV
Od 4 maja br., członkowie Naszej Unii  mogą
zamówić kartę kredytową PSFCU VISA® z
chipem EMV. Karta EMV to więk sze
bezpieczeństwo i komfort użycia, szczególnie
w przypadku podróży zagranicznych.

Karty kredytowe z elektronicz nym
układem EMV (od skrótu Europay, Master -
Card, VISA), nazywane potocznie chipo -
wymi, są bezpieczniejsze od kart z paskiem
magnetycznym. Cechuje je możliwość
szyfrowania i deszyfrowania informacji,
jak również genero wania i weryfi kowania
podpisów cyfrowych. Kod PIN jest zapi -

sywany na chipie karty co pozwala na jego
weryfikację nawet jeśli terminal utraci
połączenie z siecią. 

Standard EMV jest już rozpow szech -
niony za granicą, zwłaszcza w Europie, i
w wielu miejscach tradycyjne karty z
paskiem magnetycznym mogą nie być
respektowane. Dlatego też sugerujemy tym
z Państwa, którzy udają się na wakacje za
granicę, by w miejsce swojej starej karty
kredytowej VISA zamówić nową kartę z
chipem EMV w oddziałach PSFCU lub
dzwoniąc pod numer 1-855-PSFCU-4U.

Jednocześnie przypomina my, że po otrzy -
maniu nowej karty należy zaktualizować
dane jakich kolwiek zarejes trowanych
automatycz nych płatności dokonywanych
przy użyciu naszej karty kredytowej.
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*Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności

spłaty kredytu. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Obowiązują inne

ograniczenia.
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Kupujesz Raz, Zyskujesz Dwa Razy!

Promocja obowiązuje od 20 kwietnia do 20 lipca 2015 r. i dotyczy 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

KUPUJESZ RAZ,
ZYSKUJESZ DWA RAZY!

KUPUJESZ RAZ,
ZYSKUJESZ DWA RAZY!

Roczne Walne
Zebranie Naszej Unii

Podwójne punkty lojalnościowe Scorecard®

przy zakupie usług turystycznych
Podwójne punkty lojalnościowe Scorecard®

przy zakupie usług turystycznych
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