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Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 lipca 2018 r.

Aktywa

$1,911,332,342
Udzielone kredyty

$1,097,424,321
Wartość netto

$190,097,291
Liczba Członków

95,758

VoVoV l. 5 | Nr.r.r 9 (57) | Rok 2018
Wrzesień 2018 r.

Nasza Unia

Flaga Polski Walczącej powiewa na Greenpointem podczas ceremonii dnia 1 sierpnia br.

Polska flaga z kotwicą na nowojorskim niebie
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Polska flaga z kotwicą na nowojorskim niebie cd.

2

Flaga Powstańcza na maszcie przed oddziałem PSFCU w Bridgeview, IL

Goście PSFCU

... dokończenie ze strony 1
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Oferta wyłącznie dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą

obowiązywać.

Międzynarodowe przekazy w walutach obcych

1) APR=Annual Percentage Rate. Po 9-miesięcznym okresie promocyjnego oprocentowania kwalifikujących się transakcji zakupu obowiązywać będzie standardowe
oprocentowanie karty kredytowej. Na dzień 1/09/2018 standardowe oprocentowanie wynosi od 9.74% do 18,00% APR. Oprocentowanie to jest oprocentowaniem zmiennym
opartym o Prime Rate. Biznesowe karty kredytowe nie są objęte tą promocją. PSFCU decyduje które transakcje kwalifikują się do promocji. Niniejsza oferta nie może być
połączona z żadną inną ofertą promocyjną. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z PSFCU.  Nowe konta kart kredytowych
objęte oprocentowaniem wstępnym nie biorą udziału w niniejszej promocji. Szczegromocji na www.NaszaUnia.com.




 
 
   


    
     


 






 
     

    
  
      

     

    


  

   

   
    

    

   
      

1) APR = Annual Percentage Rate. Po 9-miesięcznym okresie promocyjnego

oprocentowania kwalifikujących się transakcji zakupu obowiązywać będzie

standardowe oprocentowanie karty kredytowej. Na dzień 1/09/2018 standardowe

oprocentowanie wynosi od 9.74% do 18,00% APR. Oprocentowanie to jest

oprocentowaniem zmiennym opartym o Prime Rate. Biznesowe karty kredytowe

nie są objęte tą promocją. PSFCU decyduje które transakcje kwalifikują się do

promocji. Niniejsza oferta nie może być połączona z żadną inną ofertą

promocyjną. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. W celu uzyskania więcej

informacji prosimy o kontakt z PSFCU. Nowe konta kart kredytowych objęte

oprocentowaniem wstępnym nie biorą udziału w niniejszej promocji.

Wrześniowa promocja
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W Naszej Unii
    
  
     
    
   





     

    

  
    
   

    

     



     

 
      






   

   
  

 








    






   

    
      



   


*Roczna Stopa Procentowa (Annual Percentage Rate - APR) ważna z dniem 1/09/2018. Oprocentowanie 2.55 APR uwzglednia 0.25% zniżki za zarejestrowanie automatycznych płatności
z konta czekowego.  Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Rata oprocentowanie uzależniona jest od historii kredytowej oraz innych
wskaźników kredytowychWnioskodawca 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...

2.55%
APR*2 55%

już od

  




