NASZA_UNIA_newsletter_February_2016_POL_ifton 1/29/2016 4:01 PM Page 1

Nasza Unia

1976
2016

Vol. 3 | Nr. 2 (26) | Rok 2016
Luty 2016 r.

MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Miniony rok 2015 był
bardzo udany dla Pols ko - S ł o w i a ń s k i e j
Federalnej Unii Kredytowej. Pozyskaliśmy
3 867 nowych Członków Naszej Unii i
obecnie jest nas już ponad 85,6 tys. Aktywa
PSFCU wzrosły o 77 mln dolarów do kwoty
1 mld 688 mln dolarów, powierzone nam
depozyty członkowskie powiększyły się o 83
miliony do 1 mld 495 mln dolarów a pożyczki
wzrosły o 66 mln do sumy 940 milionów
dolarów. W efekcie PSFCU zamknęła rok
kalendarzowy 2015 dochodem w wysokości
8,3 mln dolarów – to drugi, najlepszy wynik
w całej historii naszej instytucji.
Nasze plany na rok 2016 są również
bardzo ambitne. Na początku lutego uruchamiamy nową platformę Bankowości
Inter netowej, która uczyni transakcje
w internecie bezpieczniejszymi oraz bardziej
wygodnymi. Nawiązaliśmy też współpracę
z nową firmą obsługującą karty kredytowe.
W najbliższych dniach otrzymacie Państwo
nowe karty PSFCU VISA® z chipem EMV,
które zastąpią dotychczas używane. Nowa
technologia zapewni większe bezpieczeństwo transakcji oraz danych użytkownika,
których ochrona jest dla Naszej Unii
priorytetem. Wprowadzamy nowy program
nagród CU Rewards oparty na punktach
lojalnościowych. Program ten oferować
będzie szeroką gamę nagród obejmujących
podróże i towary, ale także prestiżową kartę
Elite z nagrodami pieniężnymi.
W połowie roku, Polsko-Słowiańska Fede-

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

Aktywa

$1,687,940,977
Udzielone kredyty

$940,076,359
Wartość netto

$160,200,981
Liczba Członków

85,628

ralna Unia Kredytowa otworzy także nowy
oddział w Wallington w stanie New Jersey.
Prace wykończoniowe nad siedemnastym
oddziałem PSFCU już trwają.
Zawsze bardzo zależy nam na Państwa
opinii na temat usług i produktów Naszej
Unii. Aby jeszcze lepiej dostosować ofertę do
Państwa oczekiwań, na przełomie lipca i
sierpnia planujemy przeprowadzić kolejne
badanie marketingowe wśród Członków
Naszej Unii. Już dzisiaj proszę o wnikliwe
komentarze i odpowiedzi na przesłane ankiety.
Rok 2016 jest dla Naszej Unii rokiem
jubileuszowym – w grudniu minie czterdzieści lat od oficjalnego rozpoczęcia działalności przez naszą instytucję. Kulminacja
obchodów czterdziestolecia PSFCU nastąpi
we wrześniu i październiku br. Od momentu

stworzenia przez grupę entuzjastów z
nowojorskiego Greenpointu pod przywództwem ks. Longina Tołczyka, Nasza Unia
przeszła daleką drogę, stając się największą,
polską instytucją finansową poza granicami
Polski. Jesteśmy też niekwestionowanym
filarem społeczności polonijnej w Stanach
Zjednoczonych. Wierzę, że dzięki Państwa
lojalności, determinacji i wsparciu, jak
również oddaniu naszych wolontariuszy i
pracowników, przed Polsko-Słowiańską
Federalną Unią Kredytową kolejne, pełne
sukcesów lata.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektorów Wykonawczy PSFCU

Spotkanie opłatkowe dla bezdomnych w siedzibie głównej PSFCU przy 100 McGuinness Blvd.

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Naszej Unii
Jak co roku, Nasza Unia uczestniczyła w
tradycyjnym, dziewiątym juz spotkaniu
wigilijnym organizowanym przez grupę
wolontariuszy SOS Homeless Eryki Volker dla
bezdomnych i samotnych na Greenpoincie.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w oddziale PSFCU przy 100
McGuinness Blvd. Była gorąca kolacja,
prezenty (w tym ciepła odzież), inne atrakcje,
dzięki którym bezdomni mogli poczuć "namiastkę rodzinnego domu". Wspólną mod-

litwę poprowadził ks. Ryszard Koper. Kapłan
poświęcił także opłatki, którymi łamali się
wszyscy – ok. 150 osób – uczestnicy spotkania. Seniorzy z Klubu Amber na Greenpoincie, pod okiem dyrektora placówki i reżysera
Janusza Skowrona, zaprezentowali jasełka.
Polskie kolędy zaśpiewała także Victoria
Knapik. Zespół Bursztynowa Kapela przygrywał do wspólnego śpiewu oraz tańca.
Gospodarzami wieczoru byli przedstawi...dokończenie na stronie 2
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Spotkanie wigilijne...
... dokończenie ze strony 1

ciele Rady Dyrektorów PSFCU z Krzysztofem
Matyszczykiem, a wśród gości pojawili się
m.in. konsul generalna Urszula Gacek, ks.
Robert Czok, jak również kapitan Stefan
Komar z 94. posterunku policji na Greenpoincie, Grzegorz Worwa, prezes KPA z Long
Island, przedstawiciele klubu motocyklowego
Unknown Biker's MC oraz wielu polonijnych
organizacji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę wieczoru.
Pamiętajmy - nie tylko od święta - że
wśród naszej społeczności są ludzie, których
różne koleje życia zmusiły do życia na ulicy
lub w samotności. Nie zostawiajmy ich
samym sobie, zwłaszcza w okresie zimy.

Jasełka w wykonaniu seniorów z Klubu Amber

Członkowie Naszej Unii ponownie pomogli dzieciom
Prawie 112 tysięcy dolarów zebrali
Członkowie PSFCU w ramach akcji „Świąteczny Uśmiech Dziecka”. Pieniądze trafią
na konto łódzkiego hospicjum dla dzieci
„Gajusz”, hospicjum im. błogosławionego ks.
Michała Sopoćki w Wilnie oraz na potrzeby
potrzebujących polonijnych dzieci.
Druga edycja akcji charytatywnej “Świąteczny Uśmiech Dziecka” Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej oraz nowojorskiej
Fundacji Uśmiechu Dziecka (Children’s Smile
Foundation) trwała od 27 listopada 2015 r.
do 9 stycznia br. Przez ten czas Członkowie
Naszej Unii zebrali łącznie 111 769 dolarów
77 centów, wpłacając środki bezpośrednio w
16 oddziałach PSFCU działających w aglomeracjach nowojorskiej i chicagowskiej, oraz w
stanie New Jersey, lub dokonując przelewów
przez internet.
W czasie akcji “Świąteczny Uśmiech
Dziecka”, Członkowie Naszej Unii mogli
przekazywać środki na trzy podmioty:
- na zarekomendowane przez Pierwszą
Damę RP Agatę Dudę hospicjum dla dzieci
"Gajusz" w Łodzi wpłacono łącznie 57 550
dolarów i 66 centów;
- hospicjum im. błogosławionego ks.
Michała Sopoćki w Wilnie uzyskało 31 788
dolarów i 3 centy;
- Fundacja Uśmiechu Dziecka - na pomoc
polonijnym dzieciom w potrzebie - zebrała
22 431 dolarów i 8 centów.
Wszystkie zebrane środki zostaną
przekazane na potrzeby chorych dzieci,
gdyż Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa nie pobierze żadnych opłat
operacyjnych. – Sukces tej akcji nie byłby
możliwy bez wielkiego zaangażowania i
hojności Członków Naszej Unii. Chcemy
naprawdę gorąco podziękować wszystkich,
którzy wsparli akcję „Świąteczny Uśmiech
2

Dziecka”. Jestem pewien, że dzięki Państwa
hojności na wielu twarzach chorych i
potrzebujących dzieci zagości w tym roku
uśmiech – powiedział dyrektor wykonawczy
PSFCU Bogdan Chmielewski.
To już druga edycja akcji “Świąteczny
Uśmiech Dziecka”. W zeszłym roku udało
się zabrać na potrzeby trzech hospicjów dla
dzieci w Polsce oraz na potrzebujące polonijne dzieci ponad 151 tysięcy dolarów
(równowartość prawie 550 tys. złotych).
Uzyskane środki zostały przelane na konta
w Polsce:
- Fundacji „Pomóż Im” z Białegostoku

pomagającemu dzieciom w trakcie leczenia
choroby nowotworowej oraz świadczącemu
bezpłatną opiekę paliatywną w domach
dzieci, które nie mają szansy na wyleczenie
(46 972,04 dolarów);
- Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla
Dzieci z Rzeszowa, będącym hospicjum stacjonarnym wyłącznie dla dzieci (54 783,27
dolarów);
- Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.
Ks. Józefa Tischnera, które niesie pomoc
dzieciom nieuleczalnie chorym przebywającym w domach rodzinnych (36 189,61
dolarów).

Zbiórka funduszy na rzecz hospicjów w oddziale PSFCU w Ridgewood, NY
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Nowe karty kredytowe PSFCU VISA® z chipem EMV
Dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej priorytetem jest zapewnienie
Członkom Naszej Unii najlepszych możliwie usług, jednocześnie gwarantując im
bezpieczeństwo finansowe. Z przyjemnością infor mujemy, że nawiązaliśmy
współpracę z nową firmą obsługującą karty
kredytowe, dzięki czemu nasz nowy program kart PSFCU VISA® oferuje Państwu
bezpieczeństwo i elastyczność.
Jeśli posiadacie Państwo kartę kredytową
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, w tym miesiącu otrzymacie nową kartę kredytową PSFCU VISA® z chipem EMV,
która zagwarantuje o wiele bezpieczniejszy
sposób dokonywania transakcji. Poniżej
znajdą Państwo najważniejsze informacje,
dotyczące zmiany:
• Od początku lutego 2016 r. rozpoczęliśmy
wysyłkę nowych kart kredytowych do
wszystkich Członków Naszej Unii, którzy
posiadają aktywne konta bez zaległych
zobowiązań. Proszę dokładnie przeczytać
wszystkie załączone informacje, gdyż
zawierają one ważne przypomnienia i
instrukcje dotyczące nowej karty.
• Wszystkie nowe karty kredytowe będą
miały nowy wygląd oraz nowe numery.
Proszę pamiętać aby uaktualnić adres oraz
numer konta dla każdego z automatycznych przelewów dokonywanych przy
użyciu karty.
• Osobiste numery identyfikacyjne (PIN)
nie będą wysyłane do Członków Naszej
Unii. Można je łatwo uzyskać dzwoniąc
na bezpłatny numer telefoniczny podany
razem w kartą.

• 21 lutego 2016 r. jest pierwszym dniem,
w którym Członkowie Naszej Unii mogą
aktywować i zacząć używać nową kartę
PSFCU VISA® z chipem EMV. Obecne
karty nie będą dłużej działały. Aby
uniknąć jakichkolwiek niedogodności,
jeśli planujecie Państwo wyjazd w
weekend 20-21 lutego, prosimy o zabranie
ze sobą obydwu kart – starej i nowej.
• Obecny dostęp do internetowego konta
karty kredytowej (EZ Card Info) zostanie
zastąpiony platformą Access Point.
Członkowie Naszej Unii będą mieli dostęp
do informacji o kartach kredytowych
poprzez platformę Bankowości Internetowej PSFCU.
• Obecny Program Punktów Lojalnościowych wygasł dnia 31 stycznia br.
Wszystkie zgromadzone punkty stracą
ważność 31 marca 2016 r.
• Wkrótce po dokonaniu zmiany, będą
mogli Państwo ubiegać się o zmianę
obecnej karty Platynowej na jedną z
nowych kart kredytowych.
Nowe karty kredytowe PSFCU VISA®
Członkowie Naszej Unii mogą już ubiegać
się o kartę, która jest dla nich najbardziej
odpowiednia. Nowa linia kart kredytowych
PSFCU:
1. Elite: karta VISA® Signature z systemem
Cash Rewards
2. Premier: karta z Programem Punktów
Lojalnościowych
3. Advantage: karta niskooprocentowana
4. Liberty: karta dla studenta
5. Choice: karta zabezpieczona depozytem
6. Business: karta biznesowa

ZMIANY DOTYCZĄCE
KART KREDYTOWYCH
PSFCU, WCHODZĄCE
W ŻYCIE W LUTYM
2016 ROKU
• Nowy numer karty
• Dodatkowe zabezpieczenie
chipem
• Nowy wygląd wszystkich kart
• Nowa linia kart kredytowych
 Elite: karta Visa Signature
 Premier: karta z nagrodami
 Advantage: karta z niskim
oprocentowaniem
 Liberty: karta dla studentów
 Choice: karta zabezpieczona depozytem
• Nowy program nagród, łącznie
z nagrodami gotówkowymi*
• Bez opłat rocznych
• Niskie oprocentowanie
• Całodobowy dostęp do konta
przez Internet
• Dogodne opcje aktywacji
i spłaty
*Obowiązują ograniczenia. Podstawą zatwierdzenia kredytu
jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu.

Spełnij noworoczne postanowienie
i zadbaj o swoją ﬁnansową przyszłość
SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY
IRA ZA LATA 2015 i 2016

2,25% APY* NA 5 LAT
*APY - Annual Percentage Yield na dzień 2/1/2016. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2 stycznia do 15 kwietnia 2016 r. 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 2015/2016. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach
PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultownana z doradcą podatkowym.
Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat terminowych oferowanych przez PSFCU znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com. Oferta tylko dla członków PSFCU. Do otwarcia
konta obowiazują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU
Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej zaprasza
Człon ków Naszej Unii spełnia jących
wymagane kwalifikacje i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w
Radzie Dyrektorów do składania podań.
Podania powinny być w języku angielskim
i zawierać résumé oraz jedną stronę
opisującą zainteresowanie kandydata
sprawowaniem funkcji dyrektora PSFCU.
Ostateczny termin przyjmowania podań
przez Komisję Nominacyjna upływa o godz.
19:00, w piątek, 12 lutego 2016 r. Podania
należy nadsyłać pocztą elektroniczną na
adres elections@psfcu.net, faksem na numer
(973) 808-3217 lub listownie na adres:

Nowa Bankowość
Internetowa PSFCU
W bieżącym miesiącu, Członkowie
Naszej Unii rozpoczęli korzystanie z nowej
Bankowości Internetowej. Udoskonalona
platforma gwarantuje możliwość dokonywania transakcji w internecie w sposób
nowoczesny, łatwy w obsłudze i – co najważniejsze – bardzo dobrze zabezpieczony.
Nowa Bankowość Internetowa PSFCU to:
• Zaawansowane zabezpieczenia –
kodowanie danych z wielopoziomowym
uwierzytelnieniem użytkownika daje
gwarancję bezpieczeństwa transakcji w
internecie;
• Nowa szata graficzna strony głównej,
która w przystępny sposób prezentuje
przegląd finansów. Każdy Członek Naszej
Unii uzyska nie tylko szczegółowe informacje o poszczególnych kontach, ale także
ich wizualną analizę, wyszczególniającą
bilans konta oraz schemat wydatków;
• System ustawienia powiadomień –
aby mieć stały wgląd i zabezpieczyć się
przed nieupoważnionym użyciem konta,
użytkownik może ustawić powiadomienia
informujące o transakcjach dokonanych
na swoim koncie.
Zachęcamy do korzystania z nowej
Bankowości Internetowej PSFCU. Dzięki
pełnej integracji z Bankowością Mobilną
PSFCU oraz wszystkich kont, narzędziu do
zarządzania kartami oraz aplikacji on line,
każdy Członek Naszej Unii uzyskuje jedno
miejsce, z którego w łatwy i bezpieczny
sposób może zarządzać swoimi środkami.
Zapraszamy na stronę internetową
www.psfcu.net, gdzie znajduje się przewodnik po nowym systemie Bankowości
Internetowej PSFCU.
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Nominating Committee Polish & Slavic
Federal Credit Union, 100 McGuinness Blvd.,
Brooklyn, NY 11222. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydata mi zostaną przeprowadzone do dnia 21 lutego 2016 r. Dokładne
daty rozmów będą ustalone w terminie
późniejszym. Potencjalni kandydaci powinni
być przygotowani do pełnienia obowiązków
dyrektora PSFCU, do których należy
uczestnictwo w miesięcznych i specjalnych
spotkaniach Rady Dyrektorów, kształtowanie
strategii, wytyczanie celów i zadań, wprowadzanie planów strategicznych, oraz realizacja
misji i założeń PSFCU.
PSFCU zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów do Rady Dyrek-

torów. Są one dostępne na stronie internetowej www.psfcu.com, można je również
uzyskać pisząc na adres emailowy:
elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod
numer (973) 808-3240 ext. 6119. Kryteria
te wymagają, między innymi, aby kandydat
był pełno prawnym Członkiem PSFCU,
wyraził zgodę na weryfikacje danych
osobowych i historii kredytowej oraz
kwalifikował się do otrzymania wiążących
gwarancji od firmy ubezpieczeniowej
PSFCU. Ponadto, kandydat musi wyrazić
zgodę na umieszczenie swojego imienia i
nazwiska na nominacji oraz, w razie
wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję.
Komisja Nominacyjna: Antoni Domino,
Iwona Korga, Franciszek R. Piwowarczyk,
Marzena Wierzbowska, Richard Zawisny.

