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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Cieszę się, że w tym
miesiącu mam możliwoś ć przekazania
Państwu – Członkom
Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej - informacji
na temat roli i działalności Komisji Nadzorczej, której mam zaszczyt być Przewodniczącym. W ramach Komisji współpracuję
z ludźmi, którzy nie tylko charakteryzują się
profesjonalizmem i wysokimi kompetencjami, ale są też osobami znanymi i oddanymi sprawom Polonii. Obecny skład Komisji
Nadzorczej to: pani Ewa Chmielewska, która
pełni funkcję sekretarza, pan Leon Fuks,
pan Edward Pierwoła oraz pan Franciszek
R. Piwowarczyk.
Zgodnie ze statutem PSFCU Komisja
Nadzorcza jest wybierana przez Radę
Dyrektorów, a kadencja każdego z członków
trwa 3 lata. Członkowie Komisji Nadzorczej,
podobnie jak Rady Dyrektorów działają
społecznie. Aby zapewnić pełną niezależność działania, członek Komisji Nadzorczej
może być odwołany ze swojej funkcji tylko
przez specjalne zebranie Członków PSFCU.
Głównym zadaniem Komisji Nadzorczej
jest przeprowadzanie niezależnych audytów
i nadzór nad finansowym bezpieczeństwem
Naszej Unii. Komisja Nadzorcza czuwa nad
tym, aby raporty finansowe zawierały
właściwe dane, a przepisy i procedury były
ściśle przestrzegane zarówno przez pracowników jak i wolontariuszy Naszej Unii.
Każdego roku Komisja podejmuje decyzje
o zatrudnieniu firmy biegłych księgowych,

a także innych specjalistycznych firm
audytorskich, w zależności od potrzeb. Na
codzień realizujemy swoje zadania poprzez
nadzór nad działaniami departamentu
Kontroli Wewnętrznej PSFCU. Ze względu
na ciągle zmieniające sie wymogi regulacyjne, jak również pojawianie się nowych
zagrożeń typu „Cyber Security”, rola kontroli
wewnętrznej w działalności instytucji
finansowych ma coraz większą wagę.
Pomimo olbrzymiej odpowiedzialności,
jaka ciąży na członkach Komisji Nadzorczej,
muszę przyznać, że zarowno ja, jak i pozostali
członkowie Komisji mamy wiele satysfakcji
z pracy na rzecz Naszej Unii, a tym samym
dla dobra ponad 84 tysięcy jej Członków.

Jako Przewodniczący Komisji Nadzorczej
PSFCU pragnę Państwa zapewnić, że aktywa
Naszej Unii są odpowiednio zabezpieczone,
a Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest instytucją stabilną finansowo.
Na zakończenie pragnę podziękować
wszystkim Członkom Naszej Unii za zaufanie jakim darzycie Państwo PSFCU, bo jest
ono przecież najważniejszym zródłem
sukcesu naszej wspólnej instytucji.
Z poważaniem,
Artur Dołęga
Przewodniczący Komisji Nadzorczej PSFCU

Pracownicy Naszej Unii na pikniku w Ridgewood, NY

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

Aktywa

$1,640,069,822
Udzielone kredyty

$901,397,595
Wartość netto

$156,847,957
Liczba Członków

84,077

Zawsze blisko polonijnej społeczności
Wakacyjne festiwale i pikniki, koncerty,
imprezy sportowe – zawsze jesteśmy tam,
gdzie dzieją się rzeczy ważne dla Członków
Naszej Unii. Dlaczego? Bo ze swej natury
unia kredytowa jest nierozdzielną częścią
społeczności, której służy.
Właścicielami Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej są wszyscy jej członkowie, którzy mają prawo głosować,
wybierać Radę Dyrektorów, która z kolei
nadzoruje działalność operacyjną i ustanawia
kierunek strategiczny. Natomiast w banku
właścicielem jest zazwyczaj wąska grupa

akcjonariuszy, wśród której nie wszyscy
mają prawo głosu. Bank, w przeciwieństwie
do unii kredytowej, jest w małym stopniu
zainteresowany tym, jak prosperuje lokalna
społeczność, gdyż koncentruje się na
wypracowaniu jak największego zysku dla
akcjonariuszy.
Z zysku wypracowanego przez PSFCU,
korzystają wszyscy Członkowie Naszej Unii.
Korzysta także reprezentowana przez nich
okoliczna społeczność, w tym instytucje
mocno w niej osadzone jak szkoły, parafie,
...dokończenie na stronie 2
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PSFCU blisko Polonii...
... dokończenie ze strony 1

drużyny harcerskie, stowarzyszenia kulturalne i sportowe czy organizacje charytatywne. Na tej więzi zbudowana jest siła i
wyjątkowość Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej.
Ale silny związek z życiem codziennym
Członków Naszej Unii wymusza dodatkową aktywność. Pracownicy Naszej Unii
są do Państwa dyspozycji nie tylko w oddziałach w godzinach urzędowania, ale
większość z nich możecie także spotkać
w weekendy czy dni powszednie podczas
imprez orga nizowanych przez lub dla
polonijnej społeczności.
W sierpniu w siedzibie Naszej Unii na
Greenpoincie odbyło się spotkanie zorganizowane przez departament transportu
stanu Nowy Jork, podczas którego mieszkańcy dzielnicy mogli dowiedzieć się szczegółów na temat trwającego projektu
przebudowy Mostu Kościuszki. Trzeba
przyznać, że mieszkańcy polskiej dzielnicy
mieli wiele pytań do przedstawicieli inwestorów i wykonawców dotyczących utrudnień
związanych z pracami budowlanymi.
Pracowników Naszej Unii można było
spotkać w trakcie Pikniku Góralskiego w
Clifton, New Jersey czy wielkiego festiwalu
ulicznego w Ridgewood, Nowy Jork. Naszej
Unii nie zabrakło także podczas uroczystości
upamiętniających 71. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, które odbyły się

w Kościele pw. Świętego Krzyża w Maspeth,
Nowy Jork. Byli też podczas góralskiego
odpustu ku czci Matki Bożej Ludzimierskiej
- Królowej Podhala w sanktuarium karmelitów bosych w Munster, Indiana.
Towarzyszyliśmy wielu Członkom Naszej
Unii podczas bokserskiej gali 14 sierpnia w
hali Prudential w Newark, New Jersey.
Wystąpiło tam aż czterech polskich bokserów, żywiołowo dopingowanych przez

kibiców w biało-czerwonych barwach.
Największą sensację i jednocześnie przyjemność polskim kibicom sprawił Krzysztof
Głowacki, który po zaciętym boju zdobył
tytuł mistrza świata organizacji WBO w
wadze junior ciężkiej, powalając dotychczasowego mistrza w jedenastej rundzie na
deski. Jak zawsze, Nasza Unia jest wszędzie
tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla
polonijnej społeczności.

Nasza Unia na polonijnych dożynkach w Illinois

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 Indywidualną 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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Skorzystaj z promocyjnej linii kredytowej
pod zastaw domu
Ile razy brakowało Ci gotówki? Kiedy ostatnio martwiłeś się jak zapłacić za większe
zakupy? Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa ma dla Ciebie atrakcyjną
ofertę kredytową.
Linia kredytowa pod zastaw domu
(HELOC) z Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej to sposób na wygodny i
elastyczny dostęp do gotówki. Nasza Unia
oferuje kredyt pod zastaw domu z
promocyjnym oprocentowaniem 1,99%
APR1 przez dwanaście miesięcy. Bez żadnych dodatkowych opłat, bez kosztów
zamknięcia pożyczki.2
Nowa promocja PSFCU gwarantuje bardzo
wygodny dostęp do środków. Dzięki książeczce czekowej, gotówki można używać w każdym czasie, niemal na każdy cel. Warunek:
minimalna kwota czeku wynosi 250 dolarów.
Linia kredytowa pod zastaw domu
(HELOC) jest dostępna dla właścicieli 1-4
rodzinnych domów rezydencjalnych, w
tym kondominiów. Zabezpieczeniem jest
pożyczka hipoteczna na nieruchomości w
głównym miejscu zamieszkania. Członkowie Naszej Unii mogą ubiegać się o
promocyjną linię kredytową pod zastaw
domu już dzisiaj, składając aplikację na
stronie internetowej www.NaszaUnia.com
lub udając się do jednego z szesnastu

oddziałów PSFCU. Oferta dostępna jest
dla wszystkich nowych wniosków złożonych pomiędzy 1 a 30 września 2015 r.
Pozwól, aby Twój dom pracował na
Ciebie. Otwórz linię kredytową pod zastaw
domu (HELOC) z promocyjnym oprocentowaniem 1,99% na dwanaście miesięcy już
dzisiaj. Uzyskaj wygodny dostęp do gotówki
w postaci książeczki czekowej. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat promocji,
skontaktuj się z pracownikiem PSFCU.

Szukamy pamiątek
związanych
z Naszą Unią

1 APR = Annual Percentage Rate. Oprocentowanie ważne z dniem
09/01/15. 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.
Po upływie jednego roku oprocentowanie zmieni sie na oprocentowanie
zmienne, oparte na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street Journal.
Wskaźnik oprocentowania 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, pożyczkobiorca 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. 2. Mieszkańcy stanu
Nowy Jork zaobowiązani są do uiszczenia podatku od hipoteki, które mogą
zostać pokryte z linii kredytowej. Mieszkańcy Florydy zobowiązani są do
zapłacenia opłat skarbowych, które mogą zostać pokryte z linii kredytowej.

1,99

%

APR1

BEZ OPŁAT2
BEZ KOSZTÓW
PRZYZNANIA KREDYTU
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Wyremontuj dom, uporządkuj ogród z Naszą Unią
Koniec sezonu wakacyjnego to dobry czas aby
pomyśleć o remoncie w domu czy uporządkowaniu ogrodu przed zimą. Jeśli planujesz
zakupy towarów i usług związanych budową
lub remontem, użyj karty kredytowej PSFCU
VISA® a otrzymasz w promocji podwójne
punkty lojalnościowe ScoreCard®.
Nie ma znaczenia czy masz firmę budowlaną czy chcesz poprawić sobie komfort życia
w domu lub mieszkaniu. Jeszcze do 30 września br. masz szansę skorzystać z promocji
Naszej Unii: płacąc kartą kredytową PSFCU
VISA®, uzyskasz podwójne punkty lojalnościowe ScoreCard®. Ofertą objęty jest zakup
usług i materiałów budowlanych, narzędzi
i produktów do pielęgnacji ogrodu oraz
wyposażenia domu lub mieszkania, z wyłączeniem sprzętu gospodarstwa domowego
(pralki, lodówki, kuchenie czy zmywarki).
Zasada jest prosta: za każdą kwalifikującą
się transakcję wykonaną do 30 września br.
Złotą, Platynową bądź Biznesową kartą kredytową PSFCU VISA® naliczone będą podwójne
punkty lojalnościowe ScoreCard®. Jeśli nie
masz jeszcze karty kredytowej PSFCU, złóż
wniosek już dzisiaj.*

dzonych punktów jest dostępna na stronie
www.scorecardrewards.com, można też
uzyskać tę informację dzwoniąc do firmy
zarządzającej programem na bezpłatną linię
telefoniczną (800) 854-0790. Wśród oferowanych nagród są atrakcyjne przedmioty,
bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, pakiety
firm turystycznych i inne.
Jak mogę zamówić nagrody? Należy
dokonać wyboru na stronie www.scorecardrewards.com a następnie wypełnić
formularz i odesłać na podany adres

pocztowy. Można także zadzwonić na
bezpłatną linię telefoniczną (800) 854-0790.
Promocja obowiązuje do 30 września
2015 r. i dotyczy Złotych, Platynowych i
Biznesowych kart kredy towych VISA®
PSFCU. Punkty lojalnościowe są oferowane
w ramach programu ScoreCard®. Dodatkowe
informacje dotyczące programu lojalnościowego ScoreCard® znajdują się na stronie
www.scorecardrewards.com.
*Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności
do spłaty kredytu.

Dlaczego warto zbierać punkty
lojalnościowe?
Odpowiedź jest prosta: bo jest to łatwe
(wystarczy zapłacić za towar lub usługę
kartą kredytową PSFCU VISA®), proste
(punkty naliczane są automatycznie) i może
być przyjemne (punkty wymienia się na
atrakcyjne towary i usługi). Liczba zgroma-

Krzysztof Głowacki z szalikiem Naszej Unii przed mistrowską walką w Prudential Center w Newark, NJ

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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