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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Pragnę z radością podzielić się z Państwem
rezultatami, jakie Nasza Unia osiągnęła w
pierwszym półroczu
bieżącego roku, a są
one imponujące. W
ciągu pierwszych 6 miesięcy nasze aktywa
wzrosły o 38 milionów dolarów i na koniec
czerwca 2018 r. wynosiły 1,91 miliarda
dolarów, powierzone nam depozyty wzrosły
o 65 milionów dolarów do kwoty 1,73
miliarda dolarów. W tym samym okresie
nasze portoflio pożyczkowe wzrosło o 39
milionów dolarów do poziomu 1,09 miliarda
dolarów. Po pierwszych 6 miesiącach
działalności zysk netto Naszej Unii wyniósł
8,31 miliona dolarów. Wraz z Radą Dyrektorów i pracownikami cieszymy sie najbardziej ze stałego wzrostu liczby osób
korzystających z naszych usług. Na koniec
czerwca mieliśmy 95 405 Członków Naszej
Unii, co stanowi tegoroczny wzrost o 2 490
osób. Powyższe liczby są tylko jednym z
przykładów jak dynamicznie i prężnie
rozwija się nasza instytucja.
W kwietniu bieżącego roku otworzyliśmy
18. a piąty w stanie Illinois oddział w Glendale
Heights. Na drugą połowę tego roku mamy
zaplanowane otworzenie 19. oddziału Naszej
Unii i pierwszego w stanie Pensylwania w
miejscowości Stroudsburg. Od 2 lipca br.,
oferujemy też pożyczki na domy rezydencyjne
w stanie Connecticut. Jest to już 6. stan, obok
Nowego Jorku, New Jersey, Illinois, Florydy
i Pensylwanii, w którym Członkowie Naszej
Unii mogą nabyć nieruchomości korzystając

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 czerwca 2018 r.

Aktywa

$1,914,491,938
Udzielone kredyty

$1,093,668,912
Wartość netto

$188,655,066
Liczba Członków

95,405

z oferty pożyczkowej PSFCU.
Dbając o atrakcyjność naszych produktów
i usług szczególną wagę przykładamy do
ciągłej modernizacji serwisów elektronicznych i dbania o bezpieczeństwo danych.
Dużym optymizmem napawa nas też fakt,
że wśród nowych Członków dołączających
do Naszej Unii około jednej trzeciej stanowią
ludzie młodzi, tzw. millennials.
Patrząc w przyszłość, nie zapominamy
jednocześnie o tych Członkach PSFCU,
którzy poprzez lata przyczyniali się do
budowania sukcesu naszej instytucji. Już
od 9 lat organizujemy wycieczkę do
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

w Doylestown, PA dla Członków PSFCU –
seniorów z Nowego Jorku i New Jersey. W
tym roku również zapraszam tych z Państwa,
którzy ukończyli 60 lat do wzięcia udziału
w tym atrakcyjnym wyjeździe. Szczegóły
znajdą Państwo w naszym biuletynie oraz
w oddziałach PSFCU.
Życząc udanego wakacyjnego wypoczynku zapraszam jednocześnie do korzystania
z naszych produktów i usług, a tym samym
kontynuowania wspólnego sukcesu PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Zapraszamy seniorów PSFCU
do Amerykańskiej Częstochowy

Oddział Mobilny i namiot PSFCU podczas Festiwalu Polskiego w Amerykańskiej Częstochowie

Już po raz szósty Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa organizuje dla
seniorów Naszej Unii z Nowego Jorku i New
Jersey bezpłatny wyjazd do sanktuarium
Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown
w Pensylwanii. Aby pojechać do popularnej
Amerykańskiej Częstochowy w Labor Day
należy zapisać się w jednym z oddziałów
PSFCU na Wschodnim Wybrzeżu.
Do wyjazdu na wycieczkę w czasie
tradycyjnego Festiwalu Polskiego należy być
Członkiem Naszej Unii i mieć skońćzone 60
lat. Można zabrać ze sobą jedną osobę
towarzyszącą. Seniorzy wyruszą do Amerykańskiej Częstochowy w niedzielę, 2 września br. rano kilkunastoma autokarami spod
następujących oddziałów PSFCU w Nowym
Jorku (McGuinness, Boro Park, Copiague,
Maspeth, Ridgewood) oraz New Jersey

(Wallington, Clifton, Linden i Union). Jeden
autokar wyjedzie spod kościoła pod
wezwaniem świętego Stanisława Kostki na
Greenpoincie. Powrót przewidywany jest
wieczorem tego samego dnia.
Doroczna, bezpłatna wycieczka seniorów
do Amerykańskiej Częstochowy to wyraz
uznania dla starszych Członków Naszej
Unii. Dla wielu z nich z kolei, to często - ze
względu na odległość, kłopoty transportowe
i zdrowotne - to jedyny sposób na odbycie
pielgrzymki do miejsca maryjnego kultu. I
często jedyna możliwość odwiedzenia
grobów bliskich na polonijnym cmentarzu
w Amerykańskiej Częstochowie.
W czasie całodniowej wycieczki będzie
możliwość uczestnictwa we mszy świętej a
także spędzenia czasu wśród stoisk dorocz...dokończenie na stronie 2
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Seniorzy PSFCU do Amerykańskiej Częstochowy cd.
... dokończenie ze strony 1

nego Festiwalu Polonijnego, na który do
Doylestown zjeżdżają dziesiątki tysiący ludzi
z całego Wschodniego Wybrzeża. Oprócz
transportu PSFCU, zapewnia także także
darmową wejściówkę na Festiwal oraz lunch
a w każdym autobusie będzie pracownik
PSFCU. Na miejscu w Doylestown będą
także czynne Oddział Mobilny oraz bankomat, tak więc Członkowie Naszej Unii
nie powinni mieć problemu z dostępem do
gotówki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gości, organizatorzy znacznie zwiększyli w tym roku możliwość płacenia kartami
kredytowymi.
Pielgrzymka seniorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej do
Amerykańskiej Częstcohowy już na stałe
zapisała się w kalendarzu polonijnych
wydarzeń. Wyprawa będzie organizowana
już po raz szósty. O skali przedsięwzięcia
niech świadczy fakt, że w ostatnim roku do
Doylestown przyjechało prawie 900
Członków Naszej Unii.
Osoby zainteresowane i kwalifikujące się
do wycieczki seniorów Naszej Unii do
Amerykańskiej Częstochowy, proszone są o
zapisy w oddziałach PSFCU na Wschodnim
Wybrzeżu. Przypominamy: trzeba mieć
skończone 60 lat i można wziąć ze sobą tylko

Komisja Nadzorcza
PSFCU
Podczas spotkania dnia 12 lipca 2018 r.
Komisja Nadzorcza PSFCU wybrała swój
Zarząd. Pan Artur Dołęga został ponownie
wybrany Przewodniczącym Komisji Nadzorczej. Pani Ewie Chmielewskiej ponownie
powierzono funkcję Sekretarza Komisji
Nadzorczej. Do Komisji Nadzorczej PSFCU
dołączył pan Mariusz Śniarowski. Zastąpił
on pana Franciszka R. Piwowarczyka, który
został wybrany do Rady Dyrektorów PSFCU.
Komisja Nadzorcza PSFCU:
Artur Dołęga - Przewodniczący Komisji
Ewa Chmielewska - Sekretarz Komisji
Leon Fuks - Członek Komisji
Edward Pierwola - Członek Komisji
Mariusz Śniarowski - Członek Komisji
Gratulujemy panu Arturowi Dołędze i
pani Ewie Chmielewskiej wyboru i życzymy
sukcesów w wypełnianiu powierzonych
stanowisk.
Pragniemy
serdecznie
podziękować panu Franciszkowi R.
Piwowarczykowi za jego pracę w Komisji
Nadzorczej PSFCU.

2

jedną osobę towarzyszącą.
Podobnie jak w zeszłym roku z Greenpointu wyruszy sześć autokarów: pięć spod
oddziału McGuinness (100 McGuinness
Blvd, Brooklyn, NY 11222) oraz jeden spod
kościoła pw. św. Stanisława Kostki (607
Humboldt St, Brooklyn, NY 11222). Po
dwa odjadą spod oddziałów PSFCU Boro
Park (1260 60th St, Brooklyn, NY 11219)
oraz Wallington (375 Paterson Avenue,

Wallington, NJ 07057). Po jednym autobusie
podstawimy pod oddziałami w Copiague
(314 Great Neck Road, Copiague, NY
11726), Maspeth (66-14 Grand Avenue,
Maspeth, NY 11378), Ridgewood (69-03
Fresh Pound Road, Ridgewood, NY 11385),
Clifton (990 Clifton Avenue, Clifton, NJ
07013), Linden (619 West Edgar Road,
Linden, NJ 07036) i Union (667 Chestnut
Street, Union, NJ 07083).

Polonijni seniorzy z Clifton, NJ podczas pielgrzymi do Amerykańskiej Częstochowy zorganizowanej przez Naszą Unię

Bezpłatne badania w New Jersey
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa co roku organizuje w oddziałach
PSFCU kilkanaście bezpłatnych różnego
rodzaju badań. To wyraz troski o zdrowie
Członków Naszej Unii.
W lipcu we współpracy z szpitalami
zrzeszonymi w sieci CarePointHealth
(Bayonne Medical Center, Christ Hospital i
Hoboken University Medical Center) udało
nam się zorganizować bezpłatne badania w

dwóch oddziałach PSFCU w stanie New
Jersey: Garfield i Wallington. Dzięki
przyjazdowi specjalnego mobilnego laboratorium, można było wykonać w placówkach
Naszej Unii pomiary ciśnienia krwi oraz
poziomu cholesterolu i cukru. Z bezpłatnej
usługi skorzystało kilkudziesięciu Członków
PSFCU mieszkających w hrabstwie Hudson
w stanie New Jersey.
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Kredyty hipoteczne już
w Connecticut
Z wielką przyjemnością informujemy, że od
dnia 2 lipca br. Nasza Unia przyjmuje
wnioski na kredyty hipoteczne na zakup
domów 1-4 rodzinnych na terenie stanu
Connecticut. Oferujemy dokładnie te same
pożyczki na zakup nieruchomości, co w
innych stanach. Takie same są wymagania
i kryteria, które należy spełnić, aby pożyczkę
otrzymać. W stanie Connecticut, PolskoSłowiańska Federalna Unia Kredytowa nie
oferuje pożyczek biznesowo-inwestycyjnych
a także pożyczek na mieszkania spółdzielcze.
Od teraz, możesz wziąć w Naszej Unii
kredyt hipoteczny na nieruchomość już w
sześciu stanach: Nowy Jork, New Jersey,
Illinois, Pensylwania, Connecticut i na
Florydzie. Proszę odwiedzić zakładkę
"Kredyty Hipoteczne" na stronie Naszej Unii:
http://psfcu.mortgagewebcenter.com/.
Znajdziecie tam Państwo dostęp do
kalkulatorów, które pomogą w podjęciu
właściwej decyzji o wzięciu pożyczki
hipotecznej. Na stronie można także
bezpiecznie złożyć wniosek o pożyczkę,
będąc pewnym że skontaktuje się z
Państwem pracownik Naszej Unii.
Pożyczki na nieruchomości w PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
już od 3,375%.* Nie czekajcie Państwo na
nieuchronną podwyżkę stóp procentowych,
ale skorzystajcie z oferty Naszej Unii już
dzisiaj.

Deponuj czeki przez smartfona
Mniej codziennej bieganiny czyli więcej
czasu dla rodziny. Dołącz do Bankowości
Mobilnej PSFCU i zacznij deponować czeki
używając swego smartfona.
Członkowie PSFCU mogą już korzystać
ze swojego konta w Naszej Unii za pomocą
telefonu komórkowego. Oferujemy bezpłatne aplikacje dla telefonów iPhone oraz
telefonów pracujących w systemach
operacyjnych Android lub Windows.
Aplikację tę można pobrać w sklepie
internetowym, oferowanym przez tych
telefonów. Mobilne Deponowanie Czeków
umożliwia Członkom Naszej Unii, korzystającym z aplikacji Bankowości Mobilnej
PSFCU, deponowanie czeków na ich konto
czekowe w dowolnej chwili z dowolnego
miejsca. Każdego dnia zdeponować można
czeki do łącznej kwoty 2 000 dolarów,
jednak w przeciwieństwie do wielu dużych
banków oferujących tę usługę, w Naszej
Unii nie stosujemy miesięcznego limitu
depozytów.
Najpierw aplikacja Bankowości Mobilnej
Aby skorzystać z Mobilnego Deponowania Czeków, należy pobrać najnowszą
wersję aplikacji Bankowości Mobilnej
PSFCU i zainstalować ją na swoim smartfonie. Po zalogowaniu się, należy należy
wybrać funkcję deponowania czeków
(Mobile Deposit), wybrać z listy konto, na
które chcesz zdeponować czek, wpisać

kwotę depozytu oraz sfotografować przód
i tył czeku. Po naciśnięciu przycisku Submit,
depozyt jest zakończony, natomiast potwierdzenie jego dokonania otrzymamy na
zarejestrowany adres poczty elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy
kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
pod numerem 1.855.PSFCU.4U.
Zalety Mobilnego Deponowania Czeków
Po pierwsze: wygoda. Zamiast jeździć w
korkach do oddziału, deponujesz czek, nie
opuszczając z domu. Po drugie: to naprawdę
łatwe, szybkie i bezpieczne. Wystarczy
konto w Bankowości Internetowej PSFCU,
aplikacja PSFCU Mobile Banking na
smartfonie, logowanie i… już można zacząć
skanować czeki. Po trzecie: banki nie
przebiją naszej oferty! Dzienny limit sumy
czeków wynosi nawet do 2 000 dolarów. To
więcej niż oferuje większość banków
komercyjnych. To naprawdę działa. Spróbuj
już dzisiaj Bankowości Mobilnej PSFCU i
zamiast jeździć z czekami do oddziału,
spędź ten czas z rodziną.
Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości
Internetowej. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane
przez twojego operatora komórkowego. Dzienny limit sumy czeków wpłacanych
przez Bankowość Mobilną wynosi $2,000. Dla mobilnych depozytów na konta
biznesowe, dzienne wyzsze limity sa dostępne, z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia.
Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

* APR=Annual Percentage Rate. Oprocentowanie 3,379% APR jest stałe przez okres 1-3 lat. Po upłynięciu tego okresu, oprocentowanie i miesięczne płatności będą się zmieniać
co 12 miesięcy w okresie trwania pożyczki.Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. PSFCU zastrzega sobie prawo weryﬁkacji
wszystich dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty
nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Obowiązują dodatkowe ograniczenia.
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Lato z Naszą Unią
W czasie wakacji Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nie odpuszcza. Pracownicy Naszej Unii starają się być wszędzie
tam, gdzie odpoczywają Polacy w stanach
Nowy Jork, New Jersey i okolicach Chicago.
Festiwale, pikniki, imprezy plenerowe –
właściwie na każdej większej imprezie w
stanach, gdzie mamy oddziały, bez trudu
można dostrzec namiot lub stoisko PSFCU.
W każdy weekend pracownicy oddziałów
uczestniczą w kilku imprezach polonijnych.
Tylko w samym czerwcu, Nasza Unia organizowała, sponsorwała i była obecna ma 70
imprezach polonijnych. W lipcu na kolejnych
kilkudziesięciu. Także w lecie chcemy być
tam, gdzie licznie gromadzą się Polacy lub
Amerykanie polskiego pochodzenia.
Zgodnie z doroczną tradycją, pracownice
oddziału PSFCU Ridgewood uczestniczyły w
popularnym festynie ulicznym Myrtle Ave
Street Festival organizowanym przez Glendale
Kiwanis Club w Ridgewood w nowojorskiej
dzielnicy Queens. To nie tylko doskonała
okazja do promocji Naszej Unii wśród lokalnej
społeczności, ale także do spotkania ze stale
powiększającą się tam Polonią.
Trzy tysiące ludzi przewinęło się w czasie
dwudniowego Staten Island Festival.
Niesłabnącym powodzeniem cieszyło się
stoisko Naszej Unii, gdzie dzięki kołu fortuny,
można było wygrać gadżety. Także przez dwa
dni bawili się mieszkańcy Chicago i okolic

w czasie tardycyjnego, letniego pikniku radia
Polski FM, który odbył się w Niles, IL. To był
pracowity weekend dla większości
pracowników regionu PSFCU Midwest.
Jak co roku, Nasza Unia była głównym

Pensylwania uczestniczyło w tygodniowym
programie. Tematyka zajęć ściśle wiązała się
z wartościami religijnymi młodego człowieka,
kształtując jego wrażliwość i miejsce we
współczesnym świecie a uczestnicy przez cały
czas byli odcięci od wirtualnego świata (brak
dostępu do telefonów komórkowych i
internetu). Zajęcia były prowadzone
wyłącznie w języku polskim.

sponsorem obozu „Wakacje z Panem Bogiem”
organizowanym przez
parafię pod
wezwaniem św Jana Pawła II w Perth Amboy,
New Jersey. Blisko 140 dzieci i młodzieży z
różnych polonijnych szkół i parafii ze stanów
Nowy Jork, New Jersey, Connectiuct i

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU
już od

2.55

%

APR*

Czasami najtrudniej jest wybrać kolor...
*Roczna Stopa Procentowa (Annual Percentage Rate - APR) ważna z dniem 05/01/2018. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników.
Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Produkty kredytowe i oprocentowanie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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