
Szanowni Państwo,

W oparciu o wyniki
finansowe uzyskane
w pierwszym kwartale
bieżącego roku z przy -
jemnością informuję,
że był to bardzo udany
okres dla Naszej Unii.
W ciągu pierwszych
trzech miesięcy nasze aktywa wzrosły o 27
milionów dolarów.  Kwota udzielonych
pożyczek powiększyła się o ponad 6
milionów dolarów, a powie rzone nam
depozyty wzrosły o 31,3 miliona dolarów.
W tym samym okresie do grona Członków
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej dołączyło 1,912 osób. W
pierwszym kwartale tego roku, zysk netto
Naszej Unii wyniósł ponad 5,1 miliona
dolarów. Na koniec marca 2018 r. aktywa
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej wynosiły 1,88 miliarda dolarów,
portfolio pożyczkowe 1,06 miliarda dolarów,
a kwota depozytów wyniosła 1,7 miliarda
dolarów. Z usług korzystało 93 592 Człon -
ków Naszej Unii. Powyższe rezultaty klasy -
fikują naszą instytucję na 133 pozycji pod
względem wielkości aktywów i na 127
pozycji pod względem wielkości depozytów
wśród prawie 6 tysięcy unii kredytowych
w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie
jesteśmy największą etniczną unią kredyto -
wą. Utrzymując bardzo stabilną pozycję
finansową, równocześnie dbamy o geogra -
ficzny rozwój naszej instytucji.  Chcielibyś -
my, aby jak największa liczba Polaków
zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych
miała dostęp do naszych produktów i usług.
W sobotę, 21 kwietnia uroczyście otworzy -

W sobotę, 21 kwietnia br. nastąpiło uro -
czyste otwarcie oddziału Polsko-Sło wiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej w Glen dale
Heights, stan Illinois. To już osiemnasta
placówka Naszaj Unii a piąta w okolicach
Chicago.

Przecięcia wstęgi dokonano w obecności
setki gości, pracowników i Członków PSFCU.
„W imieniu miasta witamy Was tym
skromnym dolarem, wierząc że prawdziwe
miliony zarobi sam oddział – powiedziała
burmistrz Glendale Heights, Linda Jackson,

która wraz z kilkoma radnymi wręczyła
specjalny dyplom z symbolicznym bank -
notem jednodolarowym. Gubernator Illinois
Bruce Rauner w specjalnym liście –
odczytanym w trakcie uroczystości – wyraził
pewność, że „mieszkańcy Glendale Heights
i okolic będą bardzo zadowoleni” z działal -
ności nowootwartego oddziału. Dziękując
Naszej Unii za dotychczasowe zaangażo -
wanie w stanie Illinois, stanowa rewident
Susana Mendoza podziękowała listownie za
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dane na dzień 31 marca 2018 r.

Aktywa

$1,878,449,902
Udzielone kredyty

$1,060,562,429
Wartość netto

$185,485,281
Liczba Członków

93,592

Nasza Unia

Uroczyste otwarcie oddziału w Glendale Heights

...dokończenie na stronie 2

Uroczyste przecięcie wstęgi w nowym oddziale PSFCU w Glendale Heights, IL 

liśmy 18. oddział Naszej Unii, a 5-ty w sta -
nie Illinois, w Glen dale Heights.   

Pragnę podziękować wszystkim z Pań -
stwa, którzy wzięli udział na naszej ankiecie
marketingowej wysłanej do ponad 13 tysięcy
Członków PSFCU na początku roku.  Ponad
10 procent respondentów wysłało swoje
odpowiedzi, co jest zdecydowanie powyżej
6-procentowej średniej otrzymanych odpo -
wiedzi jaka w tego typu badaniach jest
uzyskiwana. Ankieta ta, przygotowana przez
niezależną firmę współpracującą z ponad
tysiącem instytucji finansowych w USA
miała na celu poznanie Państwa opinii na
temat obecnej działalności Naszej Unii,
jakości oferowanych produktów i usług, a
także będzie podstawą do wytyczenia
strategii przyszłego rozwoju naszej instytucji.
Najbardziej cieszy nas fakt, że 95.7% res -
pondentów jest usatysfakcjonowanych z
naszej obecnej dzialalnosci. Szczególnie
wysoko oceniany jest poziom obsługi w
naszych oddziałach, co jest głównie zasługą

naszych pracowników.  Chcę zapewnić, że
wszystkie Państwa uwagi i sugestie zawarte
w ankiecie zostaną uwzględnione w naszych
decyzjach odnośnie przyszłego rozwoju, jak
i bieżącej działalności Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej.

Jak zawsze, zapraszam Państwa do
korzystania z naszych usług, a w szcze -
gólności z aktualnych promocji. Obecnie
oferujemy Państwu bardzo atrakcyjne opro -
centowanie 5-letnich wkładów terminowych
jak również 50-dolarowy depozyt na nowo
otwarte konta dziecięce.

O wszystkich aktualnych promocjach
informujemy Państwa na bieżąco na naszych
stronach społecznościowych i w oddziałach,
do których odwiedzania, jak zawsze, gorąco
Państwa zapraszam.

Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU
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„transparentną działalność”, wyrażając
nadzieję, że wkrótce powstaną kolejne
placówki PSFCU w Illinois.

„Oddajemy do użytku oddział spełniający
najwyższe standardy i wykonany w nowo -
czesnym stylu. Wierzę, że jego działalność
będzie sukcesem i wpłynie na umoc nienie
polonij nej społeczności – powiedziała Druga
Wice przewodnicząca Rady Dyrekto rów
PSFCU, Małgorzata Czajkowska. 

„Historia Naszej Unii to tzw. success story:
zaczynaliśmy 42 lata temu od jednego biurka
w stołówce na Greenpoincie, dzisiaj otwie -
ramy osiemnasty oddział i już piąty w oko -
licach Chicago, obsługujemy 135 tys.
Człon ków z rodzinami, mamy prawie dwa
miliardy dolarów w aktywach. To nasz
wspólny sukces, a zwłaszcza Członków
PSFCU, którzy wspierają Naszą Unię. Dzięki
temu razem budujemy silną Polonią –
powiedział Dyrektor Wykonawczy PSFCU,
Bogdan Chmielewski.

Pochwał nie krył Michael Fryzel, były
przewodniczący Krajowej Administracji
Unii Kredytowych (NCUA). „Pani burmistrz,
będziecie mieli u siebie jedną z najlepszych

instytucji finansowych w całej Ameryce –
stwierdził Fryzel, podkreślając że jak do tej
pory był gościem podczas uroczystości
otwarcia wszystkich pięciu oddziałów
PSFCU w Illinois.

Poświęcenia nowego oddziału dokonał
ks. Mirosław Stępień z parafii w Lombard.
Uroczystość uświetniły odśpiewaniem
hymnów polskie go i amerykańskiego
Gabriela Bończak oraz Laura Szafrańska – 2/3
trio „Szafrańskie Sisters”. Wśród gości byli
przedstawiciele organizacji polonijnych,
pobliskich polskich szkół dokształcających
oraz parafii. Wśród przyby łych rozlosowano

dziesięć koszy z polskimi słodyczami oraz
certyfikatami na sto dolarów.

W Chicago i okolicach mieszka 19,8 tys.
Członków Naszej Unii, którzy zgromadzili
w depozytach 160 milionów dolarów oraz
wzięli pożyczki na ponad 220 milionów.
Oddział w Glendale Heights jest osiem -
nastym oddziałem PSFCU oraz piątym (po
placówkach w Norridge, Mt. Prospect,
Bridgeview i Schaumburg) w okolicach
Chicago. Placówka (544 E North Avenue,
Glendale Heights, IL 60139) jest otwarta od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00
a w soboty 9:00 – 15:00.

... dokończenie ze strony 1

Uroczyste otwarcie
oddziału - c.d. 
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Załoga nowego oddziału Naszej Unii w Glendale Heights, IL

W sobotę, 19 maja br. o godz. 12.00 w
południe, Prezydent RP Andrzej Duda wraz
z Agatą Kornhauser-Dudą spotkają się z
Polonią w Parku Millenium w centrum
Chicago. Chętni na spotkanie z parą prezy -
dencką będą mogli skorzystać z transportu
autobusami spod oddziałów PSFCU (Norridge,
Mt. Prospect, Bridgeview, Schaumburg,
Glendale Heights) po wcześniejszej rejestracji.
Odjazd o godz. 10:30.

“W roku obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości serdecznie
zapraszamy Was, Drodzy Rodacy, na uroczyste
spotkanie z Parą Prezydencką. Chcemy dzielić
radość wspólnego świętowania doniosłej

rocznicy w historii Polski, która czyni to
wydarzenie wyjątkowym. Niech wzmocni
ono przyjaźń łączącą od stuleci narody polski
i amerykański, opartą na fundamencie
najcenniejszych wartości: umiłowania
wolności, suwerenności, demokracji oraz
poszanowania praw człowieka i obywatela”
– napisano w komunikacie podpisanym przez
Konsula Generalnego RP w Chicago, Piotra
Janickiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, Adama Kwiatkowskiego.

„Polonia amerykańska z wyjątkowym
zaangażowaniem i ofiarnością, zawsze
wspierała niepodległościowe aspiracje
Rodaków w kraju (...) liczna obecność będzie

symbolicznym wyrazem postaw
patriotycznych i przywiązania do Polski,
najlepiej zaświadczy o potencjale
zorganizowanej i aktywnej społeczności
polonijnej żyjącej na kontynencie
amerykańskim” napisano w komunikacie.

Dla wygody Członków Naszej Unii PSFCU
sponsoruje autokary, które zawiozą ich na
spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą i
Pierwszą Damą RP w Millenium Park w
Chicago. Chętni powinni zgłaszać się do
oddziałów PSFCU (Norridge, Mt. Prospect,
Bridgeview, Schaumburg, Glendale Heights).
Odjazd autobusów 19 maja br. o godzinie
10.30 spod oddziałów Naszej Unii.

Para Prezydencka w Chicago

Promocja trwa od 19 kwietnia 2018 r. do 3
czerwca 2018 r. Do otwarcia konta dla nieletnich
(Minor Account) obowiązują zasady członkostwa.
Wymagany jest początkowy stan konta w
wysokości $10,00. Oferta dotyczy osób, które
aktualnie nie posiadają konta dla nieletnich 
i nie posiadały konta dla nieletnich przez okres
ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje jedna
dodatkowa wpłata w kwocie $50.00 na osobę.
Kwota dodatkowej wpłaty będzie dostępna do
wypłaty po upływie 1 roku od założenia konta,
o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności.
Dodatkowa wpłata podlega raportowniu do
Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia
obowiązują.
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Wiosna to najlepszy czas, aby wziąć
pożyczkę personalną na kupno samochodu.
W Naszej Unii wciąż mamy bardzo niskie
oprocen towanie: już od 2,25% APR* na
samochody nowe oraz już od 2,75% APR na
pojazdy używane. 

Wiosna sprzyja podjęciu decyzji o zakupie
samochodu. Warto pomyśleć o kupnie
pojazdu teraz, kiedy Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa oferuje atrakcyjne
oprocentowanie pożyczek samochodowych,
zarówno na samochody nowe, jak i pojazdy
używane. 

Proponowane oprocentowanie w Naszej
Unii:

- na samochody nowe, pożyczka do 36
miesięcy – już od 2,25% APR

- na samochody nowe, pożyczka 37-48
miesięcy – już od 2,50% APR

- na samochody używane, pożyczka do
36 miesięcy – już od 2,75% APR

- na samochody używane, pożyczka 37-
48 miesięcy – już od 3,00% APR.

W Naszej Unii oferujemy również
korzystne oprocentowanie dla zaintereso -
wanych kupnem furgonetki (cargo van) w
celach biznesowych:

- na furgonetki nowe, pożyczka na 12-48
miesięcy – już od 3,49% APR

- na furgonetki nowe, pożyczka na 49-60

miesięcy – już od 3,79% APR
- na furgonetki używane, pożyczka na

12-36 miesięcy – już od 3,69% APR
- na furgonetki używane, pożyczka na

37-48 miesięcy – już od 3,99% APR.

Aby uzyskać powyższe oprocentowanie,
należy zarejestrować automatyczną spłatę
pożyczki z konta czekowego w Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Bez automatycznej spłaty, oprocentowanie
jest wyższe o 0,25 proc. 

Nie czekaj z kupnem samochodu, aż
wzrosną stopy procentowe. Zapoznaj się z
ofertą pożyczkową Naszej Unii już dzisiaj
przychodząc do jednego z osiemnastu
oddziałów PSFCU. Mogą Państwo odwiedzić
także stronę internetową www.NaszaUnia.
com, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne
informacje oraz będziecie mogli złożyć
wniosek kredytowy.

*Roczna Stopa Procentowa (Annual Percentage Rate - APR) ważna z dniem

04/27/2018. 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 . PSFCU oferuje również pożyczki samochodowe

na innych warunkach i oprocentowaniu. Produkty kredytowe i oprocen -

towanie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kredyty PSFCU nie są

oferowane we wszystkich stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU.

Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Kup samochód z Naszą Unią

*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.

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU

Czasami najtrudniej jest wybrać kolor...

2.25%

Już od 21 maja br. Członkowie Naszej Unii
posiadajcy karty debetowe PSFCU VISA®

będą mogli otrzymywać w formie wiado -
mości tekstowych powiadomienia o moż -
liwości weryfikacji podejrzanych transakcji
na kartach debetowych (tzw. fraud alerts).

Aby otrzymywać powiadomienia teksto -
we o możliwości weryfikacji podejrzanych
transakcji na kartach debetowych należy
dokonać uprzedniej rejestracji. Od 21 maja
br. Członkowie PSFCU posiadający karty de -
be towe PSFCU VISA® zaczną otrzy mywać na
swoje telefony komórkowe wiado mości
tekstowe w języku angielskim o treści: „PSFCU
Debit Card Fraud Alerts. Reply YES to enroll.
Reply HELP for help. STOP to cancel”.

Aby przystąpić do programu, należy
odpowiedzieć „YES”, po czym otrzymacie
Państwo kolejną wiadomość tekstową
(„Thank you for enrolling”), potwierdzającą
przystąpienie do programu. Aby nie
otrzymywać więcej tego typu powiado -
mień, należy odpowiedzieć „STOP”.
Odesłanie wiadomości „HELP” to prośba
o dodatkowe informacje. Usługa jest
bezpłatna i dotyczy posia daczy kart debe -
towych PSFCU VISA®.*
*Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Usługa powiadomień
SMS o podejrzanych

transakcjach

APR*

już od
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Z życia Naszej Unii

Nasi przyjaciele z lubelskiego Hospicjum dla
Dzieci im. Małego Księcia przysłali nam
zdjęcie specjalnego samochodu, który został
zakupiony z pieniędzy zebranych podczas
ostatniej akcji Naszej Unii i Children's Smile
Foundation "Świąteczny Uśmiech Dziecka".
Przypomnijmy, że Członkowie Naszej Unii
zebrali wtedy 37 857 dolarów na bardzo
chore dzieci z placówki w Lublinie. Jak
widać, pieniądze te zostały dobrze
spożytkowane. Dziękujemy i życzymy, aby
auto służyło jak najdłużej i jak najlepiej
chorym dzieciom. 

PSFCU wspiera sport
Jak co roku, Nasza Unia wsparła bieg

"Polonia 5K Run" organizowany przez Polish
American Sports Association. W 5. edycji
startowało 63 zawodniczek i zawodników
a w biegu dzieci na dystansie 600 m
piętnaścioro dziewczynek i chłopców.
Gościem honorowym był mistrz olimpijski
w skokach narciarskich z Sapporo, Wojciech
Fortuna. W biegu wzięło udział dwoje byłych
olimpijczykow. Hortencja Aliaga, która

reprezentowala Peru na Igrzyskach
Olimpijskich w Atlancie w 1996 r. w biegu
na 10 km (zwyciężyła wśród kobiet) oraz
startujący na tych samych igrzyskach
kajakarz górski, Jerzy Sandera.

Pamiętaliśmy 

10 kwietnia to symboliczna data zbrodni
w Katyniu (wtedy w 1940 r. rozpoczęto
rozstrzeliwanie polskich oficerów) a także
tragedii w Smoleńsku z 2010 r. Tradycyjnie
w metropoliach nowojorskiej, chicagowskiej
oraz w Amerykańskiej Częstochowie odbyło
się wiele uroczystości upamiętniających.
Na wszystkich byli reprezentanci Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Nie
zabrakło wiązanki od Naszej Unii pod
pomnikiem katyńskim w Jersey City, NJ.
Na zdjęciu pracownicy Regionu PSFCU
Mid west Katarzyna Kwaterkiewicz i Kazi -

mierz Kozak ze specjalnym wieńcem od
Naszej Unii złożonym pod pomnikiem
katyńskim na cmentarzu w Niles, IL.

Wizyty w szkołach
Od połowy kwietnia pracownicy oddzia -

łów PSFCU rozpoczęli doroczne, wiosenn
odwiedziny w Polskich Szkołach Dokształ -
cających. To doskonała okazja aby najmłodsi
członkowie Naszej Unii zapoznali się z
produktami PSFCU oraz lepiej zrozumieli
ideę oszczędzania. Dla uczniów to szansa
na otwarcie konta oszczędnościowego dla
nieletnich w Naszej Unii i otrzymania
dodatkowych 50 dolarów (promocja trwa do
3 czerwca br.).

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 6/04/2018. Oferta ważna od dnia 6 kwietnia do 31 maja 2018 r. PSFCU zastrzega sobie prawo do odwolania promocji  przed 31 maja 2018r.
Oferta dotyczy lokat indywidualnych, biznesowych  Oferta nie dotyczy kont IRA. Minimalna wysokość lokaty wynosi $500. Limit wpłaty wynosi $50,000 na Członka PSFCU lub na firmę.
Wczesna wypłata podlega opłacie karnej, która może zredukowac zyski. Nie ma limitu lokat pod warunkiem, że łączna suma nie przekracza limitu wpłaty osobistego lub firmowego. Lokaty
nie podlegają automatycznemu odnowieniu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

LOKATA nA WiOSnę

Załóż lokatę terminową PSFCU na 5 lat
i patrz jak rosną Twoje oszczędności

3.00%
APY*
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