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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa jest instytucją,
która od czterdziestu
lat oferuje Członkom
PSFCU najwyższy
standard usług i produktów finansowych. Wraz z dynamicznym
rozwojem nasza instytucja staje przed
nowymi wyzwaniami, zwłaszcza związanymi z nowymi technologiami oraz wymaganiami regulacyjnymi ale przede wszystkim
z bezpieczeństwem transakcji finansowych
przeprowadzanych przez Członków Naszej
Unii. W związku z tym w lutym Nasza Unia
wprowadziła dwie istotne zmiany w oferowanych produktach i usługach: uruchomiliśmy nową platformę Bankowości Internetowej oraz wprowadziliśmy nowe karty
kredytowe PSFCU VISA z zabezpieczeniem
w postaci mikroprocesora (chipu) EMV.
O wyborze nowej platformy Bankowości
Internetowej zadecydowały jej zalety związane z bezpieczeństwem, nowymi funkcjami
technologicznymi oraz możliwością rozszerzania jej o dodatkowe elementy. Wygląd,
funkcjonalność, zabezpieczenia, możliwość
konsolidacji wszystkich, posiadanych kont
oraz dodatkowe narzędzia pomagające w
zarządzaniu własnymi finansami – jestem
przekonany, że te elementy na pewno przypadły Państwu do gustu i że jako Członkowie
Naszej Unii możecie codziennie korzystać z
nowej, ulepszczonej i przede wszystkim
bezpieczniejszej Bankowości Internetowej.
Względy bezpieczeństwa oraz wymagania
regulacyjne zadecydowały również o wymia-
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Aktywa

$1,705,675,904
Udzielone kredyty

$945,258,441
Wartość netto

$160,878,040
Liczba Członków

85,937

nie dotychczasowych kart kredytowych
Naszej Unii. Zostały one zastąpione kartami
wyposażonymi w najnowszą technologię
zabezpieczenia obejmującą mikroprocesor
(chip) EMV. Technologia chipu w połączeniu
z podpisem koduje dane transakcji, dzięki
czemu jesteście Państwo jeszcze lepiej
zabezpieczeni przed skopiowaniem danych
lub dostępem do informacji przez osoby
nieupoważnione. Jednocześnie wprowadzamy nową linię kart kredytowych tak, że każdy
Członek Naszej Unii będzie miał możliwość
ubiegania się o kartę , która będzie dla niego

najbardziej korzystna. Szczegóły oferty znajdą Państwo wewnątrz biuletynu.
Wszystkie te działania wpisują się w
strategię działania PSFCU przez ostatnie
czterdzieści lat: oferowania Członkom Naszej
Unii najlepszych, najbardziej bezpiecznych
produktów i usług finansowych dostępnych
na rynku. To także nasz cel na kolejne lata.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Plakietka z podziękowaniami otrzymana za wsparcie Hospicjum w Rzeszowie w ramach ubiegłorocznej akcji
“Świąteczny Uśmiech Dziecka”

Środki zebrane przez Członków
PSFCU już pomagają
Ciężko chore, potrzebujące dzieci otrzymały
już środki zebrane podczas drugiej edycji
charytatywnej akcji Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej „Świąteczny
Uśmiech Dziecka”.
Prawie 112 tys. dolarów zebranych dzięki
chojności Członków Naszej Unii w okresie
świątecznym trafiło już na konta dwóch
hospicjów (w Łodzi oraz litewskim Wilnie)
a także do nowojorskiej Fundacji Uśmiechu
Dziecka. Warto podkreślić, że PSFCU przekazała wszystkie zebrane środki – dokładnie
111 769,77 dolarów – na konto potrzebują-

cych dzieci, nie pobierając żadnych opłat.
„Składam najszczersze podziękowania
dla Dyrekcji, Pracowników oraz Klientów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej za podarowanie $ 57,550.66
(231
753
złotych) – napisała w
podziękowaniu Tisa Żawrocka-Kwiatkowska,
szefowa fundacji , która zarządza łódzkim
hospicjum „Gajusz”. Jak napisała, zebrane
przez Członków Naszej Unii środki zostaną
przeznaczone na „opiekę medyczną nad
dziećmi nieuleczalnie chorymi w hospicjum
...dokończenie na stronie 2
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Środki zebrane...
... dokończenie ze strony 1

domowym i stacjonarnym, m.in. zakup
leków, środków opatrunkowych, drobny
sprzęt medyczny tj. igły, filtry, maski, rurki
do podaży żywności i leków oraz na
wynagrodzenie dla pielęgniarek”.
Podziękowania dla Członków Naszej Unii
napłynęły także z Wilna. „W imieniu osób
chorych będących pod opieką Hospicjum
Błogosławionego księdza Michała Sopoćki
w Wilnie, całej hospicyjnej wspólnoty i
włas nym z głębi serca wypowiadam
dziękuję” – napisała siostra Michaela Rak.
Jak podkreśla, zebrana kwota w wysokości
31 789,08 dolarów zostanie przeznaczona
na „bieżącą działalność hospicjum”.

Program stypendialny
PSFCU
Tylko do 18 marca br. przyjmowane są
podania od studentów uczelni wyższych
zainteresowanych uczestnictwem w Programie Stypendialnym PSFCU na rok 2016.
Program jest prowadzony jest z myślą o
młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii,
którzy potrzebują wsparcia finansowego,
aby kontynuować edukację. Przeznaczony jest
dla studentów szkół wyższych uczęszczających na zajęcia zarówno na poziomie
undergraduate jak i graduate.
Warunki uczestnictwa, formularze podań
oraz instrukcje są dostępne na stronie
www.NaszaUnia.com Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy wysłać e-mail na
adres scholarships@psfcu.net lub skontakotwać sie z panią Kingą Gutowski, pod
numerem 973-808-3240, wewn. 6247 lub
panem Marcinem Mickiem, wewn. 6120.

W tłusty czwartek nie zabrakło tradycyjnych pączków
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Nasza Unia sponsorowała uroczystość uhonorowania Tadeusza Kościuszki przed jego domem w Filadelfii

Pamiętaliśmy o Niezłomnych
Mszą świętą i spotkaniem w Newark, New
Jersey, mieszkająca w metropolii nowojorskiej Polonia uczciła przypadający pierwszego marca Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Nasza Unia była sponsorem spotkania.
W niedzielę, 28 lutego w kościele pod
wezwaniem św. Kazimierza w Newark
odbyła się uroczysta msza święta połączona
z apelem pamięci żołnierzy niezłomnych
walczących w antykomunistycznym i niepodległościowym podziemiu. Cały kościół
zapełnił się weteranami, harcerzami oraz
działaczami i sympatykami organizacji
polonijnych. W uroczystości wzięli też udział
rodzice sierżanta armii amerykańskiej
Michaela Ollisa, który zginął w 2013 r. w
Afganistanie, ratując podporucznika Wojska
Polskiego Karola Cierpicę (również był

obecny na uroczystości).
Podczas spotkania po mszy dyskutowano
m.in. o historii Żołnierzy Niezłomnych.
Można było się także zwiedzieć wystawę
przygotowaną przez Instytut Pamięci
Narodowej pt. „Milcząc, Wołają” o kwaterze
„Ł” na warszawskich Powązkach, gdzie
komuniści grzebali zamordowanych patriotów) oraz zobaczyć projekt Pomnika
Żołnierzy Niezłomnych w Amerykańskiej
Częstochowie w Doylestown, Pensylwania.
Uroczystości zorganizowali przedstawiciele
nowojorskiej placówki Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz
Komitetu Obchodów VI Rocznicy Katastrofy
Smoleńskiej w Amerykańskiej Często chowie. Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa była sponsorem wydarzenia w
Newark, New Jersey.

Msza święta ku czci Żołnierzy Niezłomnych w kościele im. św. Kazimierza w Newark, NJ
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Wybierz najlepszą dla siebie kartę kredytową!
Nowe karty kredytowe PSFCU VISA® zapewniają wygodę i elastyczność, a przede
wszystkim większe bezpieczeństwo transakcji. Doskonałe świadczenia, atrakcyjne
nagrody w programie lojalnościowym oraz
atrakcyjne wstępne oprocentowanie na
transakcjach zakupu – skorzystaj z naszej
oferty już dzisiaj!
Nowe karty kredytowe PSFCU VISA®,
które w lutym zastąpiły dotychczasowe, to
przede wszystkim większe bezpieczeństwo,
dzięki zastosowaniu zabezpieczenia w
postaci mikroprocesora (chip) EMV. To mały
metalowy prostokąt na ich awersie, który
umożliwia dodatkowy poziom zabezpieczenia transakcji, utrudniając nieupoważnionym użytkownikom skopiowanie lub
dostęp do informacji zawartych na karcie.
Oprócz dodatkowych zabezpieczeń
zadba liś my o wizualną atrakcyjność i
łatwość użytkowania naszych kart. Dzięki
czerwonemu paskowi dookoła karty znajdziesz ją łatwo w swoim portfelu, czy
torebce. Dodatkowo wprowadziliśmy nową
linię kart kredytowych PSFCU VISA®, dzięki
czemu Członkowie Naszej Unii będą mogli
ubiegać się o kartę, która najbardziej
odpowiada ich potrzebom.
Karta Elite – najbardziej prestiżowa karta
posiadająca wszystkie korzyści i przywileje
kart kredytowych PSFCU. Dzięki nowemu
programowi CU Rewards, będziesz mógł
wymienić punkty lojalnościowe na gotówkę,
produkty lub usługi turystyczne.
Karta Premier – to wybór dla wszystkich,
którzy szukają karty z konkurencyjnym
oprocentowaniem oraz możliwością

zdobywania punktów w programie lojalnościowym CU Rewards wymienialnych na
produkty lub usługi turystyczne.
Karta Advantage – została stworzona dla
Członków Naszej Unii, którzy chcą być
nagrodzeni niskim oprocentowaniem (już od
8,24% APR). Karta ta jest doskonalym
rozwiązaniem dla każdego posiadacza, który
ma bieżące saldo na karcie, ale chce uniknąć
płacenia wysokich odsetek.
Karta Liberty – przeznaczona dla studentów, którzy budują swoją historię kredytową. Posiada program punktów lojalnościowych CU Rewards, wymienialnych na
produkty lub usługi turystyczne.
Karta Choice – stworzona z myślą o
Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują
zbudować lub odbudować swoją historię
kredytową. Karta oferuje zabezpieczenie w
postaci depozytu.
Ponadto każda z kart oferuje:

• Brak opłat rocznych
• Dogodne opcje aktywacji i spłaty
• Brak zobowiązań wobec nieautory zowanych transakcji
• Bezpłatne ubezpieczenie przy wypożyczaniu samochodu
• Pomoc w nagłych przypadkach, wliczając
dostawę karty zastępczej oraz gotówki
• Program ubezpieczenia telefonu komórkowego
• Całodobowy dostęp do konta przez
internet.
Karty kredytowe PSFCU VISA® to ulepszone zabezbieczenia i bezpieczne transakcje! Nie czekaj, zgłoś się do oddziału
Naszej Unii lub zadzwoń pod bezpłatny
numer 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848.)
Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. PSFCU
zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dokumentów złożonych
przez wnioskodawcę. Produkty i procentowanie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Mogą
obowiązywać dodatkowe ograniczenia.

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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Niech Twój dom pracuje dla Ciebie
Potrzebujesz gotówki a masz dom? PolskoSłowiańska Federalna Unia Kredytowa
proponuje Linię Kredytową pod Zastaw
Domu (HELOC) z promocyjnym, dwunastomiesięcznym oprocentowaniem 1,99%
APR1. W ramach promocji zwolnimy Cię
także z opłat i kosztów przyznania kredytu2.
Linia Kredytowa pod Zastaw Domu
(HELOC) gwarantuje elastyczny dostęp
do gotówki. Minimalna wysokość kredytu
to 10 tys. dolarów a maksymalna – 250 tys.
dolarów a maksymalny okres spłaty
wynosi 25 lat. Linia Kredytowa pod Zastaw
Domu jest dostępna dla właścicieli 1-4

rodzinnych domów rezydencjalnych,
wliczając mieszkania własnościowe.
Zabezpieczenie stanowi hipoteka na
głównej posiadłości mieszkalnej kredytobiorcy. Oprocentowanie promocyjne
1,99% APR dostępne po zarejestrowaniu
automatycznej płatności z konta czekowego. Bez rejestracji automatycznej płatności, oprocentowanie wyniesie 2,24%
APR. Maksymalne oprocentowanie APR w
czasie trwania kredytu wynosi 14,9%.
Pożyczkobiorca będzie mógł korzystać
z gotówki niemal w każdym czasie, dzięki
książeczce czekowej którą otrzyma.

Gotówki można używać niemal na każdy
cel pod warunkiem, że minimalna kwota
czeku wynosi 250 dolarów. Oferta
dostępna jest dla wszystkich nowych
aplikacji na Linię Kredytową pod Zastaw
Domu aż do odwołania.
Pozwól, aby Twój dom zaczął pracować
na Ciebie. Otwórz Linię Kredytową pod
Zastaw Domu z promocyjnym, dwunastomiesięcznym oprocentowaniem 1,99%
APR. Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat promocji, skontaktuj się z pracownikiem PSFCU w jednym z szesnastu
oddziałów Naszej Unii albo zadzwoń na
bezpłatny numer tel. 1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848).

PotrzebujeSz gotówki?
LINIA KREDYTOWA POD ZASTAW DOMU (HELOC)
Z DWUNASTOMIESIĘCZNYM OPROCENTOWANIEM WSTĘPNYM

1,99

%
APR

BEZ OPŁAT I KOSZTÓW PRZYZNANIA KREDYTU2
PO TYM OKRESIE OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OPROCENTOWANIE ZMIENNE1

1APR = Annual Percentage Rate. Oprocentowanie ważne z dniem 16/02/16. 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 tym okresie, oprocentowanie wstępne zmieni się na oprocentowanie zmienne, które oparte jest na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street Journal, i jest ustalane pierwszego dnia każdego miesiąca.
Maksymalne APR w okresie trwania kredytu wynosi 14,90% a minimalne 3,75%. 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. Wymagane członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Linie kredytowe pod zastaw domu są dostępne dla posiadłości 1-4 - rodzinnych zamieszkałych przez
właściciela, wliczając mieszkania własnościowe. Produkty nie są dostępne we wszystkich stanach. Linie Kredytowe pod Zastaw Domu są zabezpieczone hipoteką na głównej posiadłości mieszkalnej pożyczkobiorcy. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Po szczegóły promocji prosimy o kontakt z pracownikami PSFCU. 2. Mieszkańcy stanu Nowy Jork zobowiązani są do zapłacenia podatku od hipoteki, który może zostać pokryty z linii kredytowej. Mieszkańcy Florydy zobowiązani są do zapłacenia opłat skarbowych, które mogą
zostać pokryte z linii kredytowej. Jeżeli kredyt jest spłacony i zamknięty przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od jego rozpoczęcia, pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić PSFCU wszystkie koszty przyznania kredytu, które mogą wynieść do $700.
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