
W kwietniu Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa gościła dwóch sportowych
mistrzów świata. Członkowie Naszej Unii
mogli spotkać się w oddziałach na nowojor -
skim Green poincie i Garfield, NJ z mistrzem
świata i dwukrotnym złotym medalistą

olimpijskim w skokach narciar skich Kami -
lem Stochem. Z kolei 12 kwiet nia do od -
dzia łu przy 100 McGuinness Blvd na
Brooklynie przyjechał Krzysztof Głowacki,
mistrz świata w boksie wagi junior ciężkiej.
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Aktywa

$1,720,327,972
Udzielone kredyty

$953,416,147
Wartość netto

$162,166,684
Liczba Członków

86,582

Mistrzowie świata w Naszej Unii

Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że podzielę
się z Wami wynikami
Unii Kredytowej osią -
gniętymi w pierw -
szym kwartale bie żą -
 cego roku. W ciągu
pierwszych 3 miesięcy
aktywa Naszej Unii wzrosły o 32,4 miliona
dolarów, kwota udzielonych pożyczek zwięk -
szyła się o 13,3 miliona dolarów, a powierzone
nam depozyty wzrosły o 23 miliony dolarów.
W tym samym czasie dołączyło do nas 2 188
nowych osób, a ogólna liczba Członków
wzrosła do 86 582 osób. W rezultacie dochód
netto PSFCU za pierwszy kwartał wyniósł
1,97 miliona dolarów.  Powyższe liczby wska -
zują na stały i stabilny rozwój naszej insty -
tucji, który napawa dumą i optymizmem na
pozostałe miesiące tego roku.  

Jak Państwo zapewne zauważyli, Nasza
Unia tradycyjnie oferuje atrakcyjne promocje.
Wraz z sezonem podatkowym zakończyła
się trwająca od początku roku promocja kont
emerytalnych, z której skorzystało prawie 
2 tys. osób.  W pierwszym kwartale rozpoczę -
liśmy promocję Linii Kredytu Pod Zastaw
Domu (HELOC) i pożyczek samochodowych
z konkurencyjnym oprocentowaniem, które
kontynuowane będą do końca maja i już
cieszą się dużym powodzeniem wśród
Członków Naszej Unii.   

Cieszymy się z faktu, że nasza instytucja
jest atrakcyjna też dla ludzi młodych, którzy
stanowią przyszłość każdej organizacji.
Według naszych statystyk, spośród wszyst -
kich Członkow, którzy dołączyli do Naszej
Unii w 2015 r., 31% należało do grupy tzw.

...dokończenie na stronie 2

Generacji Y, czyli osób w wieku 15 – 35 lat.
Jest to w dużej mierze zasługa naszej oferty
nowoczesnych usług elektro nicznych, która
jest cały czas udoskonalana. Ostatnią nowoś -
cią technologiczną jest możliwość logowania
do naszej aplikacji mobilnej poprzez odcisk
palca, co jest najnowszym rozwiązaniem
oferowanym na rynku.

W myśl motta: „Nasza Unia to więcej niż
bank” jesteśmy znaczącą i aktywną częścią
społeczności polonijnej w Stanach Zjednoczo -
nych. Jak Państwo zapewne zauważyli, nasze
oddziały to także miejsce spotkań z intere -
sującymi ludźmi.  W tym kwartale mieliśmy
przyjemność gościć znanych polskich spor -
towców: pana Artura Szpilkę, pana Kamila
Stocha i pana Krzysztofa Głowackiego. Wielu
z naszych Członkow miało okazję podczas
tych spotkań zdobyć autograf, zrobić pamiąt -
kowe zdjęcie, czy też zamienić kilka słów z
naszymi mistrzami.  Dodatkowo, w ostatnich
tygodniach w wielu oddziałach zorganizo -
wane były edukacyjne seminaria dla osób
zamierzających kupić dom. Również w od -

działach w Nowym Jorku i New Jersey
zorganizowaliśmy bezpłatne badania medycz -
ne dla Członków Naszej Unii.

Obecna Rada Dyrektorow przyklada bardzo
dużą wagę do kultywowania polskiej tradycji
i historii.  Dowodem na to są miedzy innymi
podjęte decyzje o sponsorowaniu przez Naszą
Unię Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza
Kościuszki w Waszyngtonie, obchodów
rocznic upamiętniających Zbrodnie Katyńską
i Katastrofę Smoleńską, jak również zwiększo -
ne zaangażowanie w sponsorowanie tegorocz -
nej Parady Pułaskiego w Nowym Jorku i
Parady 3 Maja w Chicago.

Wszystkie te działania umacniają pozycję
zarówno Naszej Unii, jak i całej Polonii w
Stanach Zjednoczonych. Zapraszam Państwa
do korzystania z naszych usług, odwiedzania
oddziałów oraz śledzenia naszej aktywności
w mediach społecznościowych. 

Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Powitanie Kamila Stocha wraz z żoną Ewą w oddziale PSFCU w Garfield, NJ
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*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99% APR dotyczy
pożyczek na nowe i używane samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 4 kwietnia do 31 maja 2016 r. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest
zarejestrowanie automatycznej płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% wynosi $28,64 za każde
pożyczone $1000. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU   , oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Obowiązują również inne stopy oprocentowania. Inne ograniczenia mogą
obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych ofert kredytowych dostępne są w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U lub na stronie www.NaszaUnia.com.

Kredyty PSFCU na nowe
i używane samochody

już od

Kredyty PSFCU na nowe
i używane samochody

już od

1,99%
APR*1,99%
APR*

CZAS NA NOWY
SAMOCHÓD?

CZAS NA NOWY
SAMOCHÓD?

We wtorek, w godzinach pracy na
polskiego polskiego mistrza świata, czekała
spora grupka fanów, którzy przynieśli
zdjęcia, koszulki i rękawice. Będący zaled -
wie kilka dni przed walką o obronę tytułu
Krzysztof Głowacki chętnie rozdawał auto -
grafy i pozował do zdjęć. Bokser dziękował
kibicom za spotkanie mówiąc, że takie
wsparcie zawsze pomaga. “Mam nadzieję,
że będziecie także na walce w sobotę” –
powiedział. I nie pomylił się. Wspierany
przez setki Polaków, którzy przyszli do hali
Barclays na Brooklynie, Głowacki po
trwającej dwanaście rund walce pokonał
Steve’a Cunninghama i obronił mistrzowski
pas federacji WBO.

Dwukrotnie z Członkami Naszej Unii
spotkał się Kamil Stoch. Mistrz świata 
i dwukrotny złoty medalista olimpijski w
skokach narciarskich łącznie przez cztery
godziny z uśmiecham na twarzy podpisy -
wał zdjęcia, przyjmował gratulacje, cierpli -
wie pozował do zdjęć i udzielał wywiadów.
Szczęśliwcy mogli nawet otrzymać koszulki
z podobizną naszego mistrza. „Skorzys -
taliśmy z zaproszenia od Polsko-Słowiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej. Miło nam
odwiedzić ludzi, którzy nas wspierają,
którzy nam kibicują, dopingują nas, którzy
są z nami w trudnych chwilach sporto -

wych. Chcieliśmy się im odwdzięczyć wizy -
tą tutaj” – powiedział Stoch w wywiadzie
dla Polskiej Agencji Prasowej. 

W spotkaniach z kibicami na Green -
poincie i w Garfield, New Jersey polskiemu
skoczkowi towarzyszyła żona, Ewa. Podczas
wizyty w Stanach Zjednoczonych, Kamil

Stoch wziął udział w tradycyjnym biegu
Polonia 5K Run, zorganizowanym przez
Polish American Sports Association. Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
ponownie była głównym sponsorem biegu,
którego trzecia edycja odbyła się tym razem
w Clark, New Jersey. 

Mistrzowie świata...
... dokończenie ze strony 1

Krzysztof Głowacki z przedstawicielami Naszej Unii w oddziale przy 100 McGuinness Blvd. na Greenpoincie
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Jeśli używasz smartfona, Twoje pieniądze na
koncie w Naszej Unii są na wyciągnięcie
dłoni. Uzupełniliśmy aplikację Bankowości
Mobilnej PSFCU o dwie, nowe funkcje:
logowanie przy pomocy odcisku palca oraz
możliwość sprawdzenia bilansu konta bez
logowania.

Nowe funkcje Bankowości Mobilnej
PSFCU są dostępne na platformach iOS oraz
Android. Aby z nich skorzystać, użytkownik

musi wyrazić zgodę na aktywację. Urucho -
mienie aplikacji w systemie iOS nie wymaga
ściągnięcia aktualizacji – zmiana nastąpi
automatycznie po połączeniu z internetem.
Dla urządzeń działających na platformie
Android należy ściągnąć aktualizację (wersja
aplikacji 3.11.67).

Bankowość Mobilna PSFCU to:
Wygoda – szybki sposób na zarządzanie

swoimi finansami o każdej porze z każdego

miejsca;
Brak kosztów – usługa Bankowości

Mobilnej jest bezpłatna dla Członków PSFCU;
Bezpieczeństwo – Nasza Unia stosuje

szereg systemów zapewniających poufność
i tajność dokonywanych transakcji.

Dwie nowe funkcje aplikacji umożliwiają
logowanie przy pomocy odcisku palca i
możliwość sprawdzenia bilansu konta bez
logowania. Z aplikacją Bankowości Mobilnej
PSFCU w smartfonie, Twoje pieniądze są
naprawdę w zasiegu ręki.

Twoje pieniądze w zasięgu ręki

Nadchodzą wakacje. Czas odpoczynku i
beztroski, oddalenia od stałego miejsca
zamieszkania. Skorzystaj z okazji i wybierz
się w podróż z kartą kredytową Naszej
Unii. Karta kredytowa PSFCU VISA® to
wygoda, bezpieczeństwo i dodatkowe
korzyści.
Członkowie Naszej Unii mogą wybrać jedną
z linii kart oferowanych przez PSFCU.
Karta Elite: VISA® Signature - oprocento -
wanie już od 12,24% APR:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

0% APR przez 9 miesięcy na transakcjach

zakupu
• Program punktów lojalnościowych

wymie nialnych na gotówkę, produkty
lub usługi turystyczne

• Zero odpowiedzialności za nieuprawnio -
ne transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w
podróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubezpieczenie przy wypożyczaniu samo -
chodu, ubezpieczenie telefonu komór -
kowego

• Brak opłat rocznych. 
Karta Premier: punkty wymienialne na

produkty lub usługi turystyczne – oprocen -
towanie już od 10,24% APR:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

1,99% APR przez 9 miesięcy na transak -
cjach zakupu

• Program punktów lojalnościowych wy -
mienialnych na produkty lub usługi
turystyczne

• Zero odpowiedzialności za nieuprawnio -
ne transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w
podróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubezpieczenie przy wypożyczaniu
samochodu, ubezpieczenie telefonu

Na wakacje z kartą kredytową PSFCU VISA®

...dokończenie na stronie 4

Twoje pieniądze w zasięgu ręki

sprawdź bilans konta
bez logowania

zaloguj się do
Bankowości Mobilnej

przy pomocy odcisku palca

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze PSFCU odbędzie się w niedzielę,
22 maja 2016 r. (początek o godz. 15:00) w
kościele Świętego Stanisława Kostki przy 109
York Ave, Staten Island, NY 10301. Podczas
zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych
wyborów. Ponieważ kadencje trzech osób w
Radzie Dyrektorów dobiegają końca, trzy
miejsca będą dostępne. W zwią zku z tym,

trzech kandydatów o naj wyższej liczbie gło -
sów zostanie przyję tych na kadencje trzyletnie.

Nominacje do udziału w Wyborach do
Rady Dyrektorów 2016 r. otrzymali nastę -
pujący kandydaci (wymienieni w porządku
alfabetycznym):

Zbigniew Bruks
Andrzej Cierkosz
Hubert Cioromski

John Czop
Paweł Maciąg
Krzysztof Matyszczyk
Małgorzata Wądołowski
Firma nadzorująca przebieg wyborów

musi otrzymać wypełnione karty do głoso -
wania do 17 maja 2016 r., do godziny 23:59
czasu wschodnioamerykańskiego. Użyt -
kow nicy Bankowości Internetowej PSFCU
mają również możliwość głosowania drogą
elektroniczną.

Roczne Walne Zebranie Naszej Unii

Mogą obowiązywać opłaty za połączenia internetowe stosowane przez Twojego operatora komórkowego

NASZA_UNIA_newsletter_May_2016_POL_ifton  4/26/2016  4:26 PM  Page 3



komórkowego
• Brak opłat rocznych.
Karta Advantage: niskie oprocentowanie
już od 8,24% APR
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

1,99% APR przez  6 miesięcy na transak -
cjach zakupu

• Zero odpowiedzialności za nieuprawnio -
ne transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w
podróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubezpieczenie przy wypożyczaniu
samochodu, program ubezpieczenia

telefonu komórkowego
• Brak opłat rocznych.
Karta Liberty: karta kredytowa dla studen -
tów już od 11,24% APR
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

1,99% APR przez 6 miesięcy na transak -
cjach zakupu

• Brak opłat rocznych
• Program punktów lojalnościowych

wymie nialnych na produkty lub usługi
turystyczne

• Zero odpowiedzialności za nieuprawnio -
ne transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w
podróży i opóźnienia bagaży

• Bezpłatne ubezpieczenie przy wypoży -

czaniu samochodu
• Program ubezpieczenia telefonu komór -

kowego 
Karta Choice: karta zabezpieczona depozy -
tem już od 15,24% APR
• Brak opłat rocznych
• Zero odpowiedzialności za nieuprawnio -

ne transakcje
• Bezpłatne ubezpieczenie przy wypoży -

cza niu samochodu
• Program ubezpieczenia telefonu komór -

kowego
APR=Annual Percentage Rate z dnia 26.4.2016. Podstawą zatwierdzenia

kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Po

upływie okresu wstęnego obowiązuje oprocentowanie zmienne oparte na

Prime Rate, które może ulec zmianie kwartalnie.
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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.

BEZ OPŁAT I KOSZTÓW PRZYZNANIA KREDYTU2

PO TYM OKRESIE OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OPROCENTOWANIE ZMIENNE1

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI?
LINIA KREDYTOWA POD ZASTAW DOMU (HELOC)

Z DWUNASTOMIESIĘCZNYM OPROCENTOWANIEM WSTĘPNYM

1,99%
APR

... dokończenie ze strony 3

Karty kredytowe...
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