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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
W maju aktywa Naszej
Unii osiągnęły 2 miliardy dolarów, a obecnie zbliżamy się do
następnego, wielkiego
osiągnięcia, jakim jest
przekroczenie liczby
100 tysięcy Członków PSFCU. Z tej okazji
przygotowaliśmy dla Państwa specjalną
ofertę, w ramach której codziennie przez
kolejne 100 dni jeden z Członków Naszej
Unii wygrywa atrakcyjną nagrodę. Informacje o nagrodach i zwycięzcach mogą
Państwo znaleźć na stronie internetowej
www.NaszaUnia.com i w mediach społecznościowych. Osiągnięcie kwoty 2 miliardów dolarów w aktywach, jak również
przekroczenie liczby 100 tys. Członków
PSFCU jest dowodem na dynamiczny i
stały rozwój Naszej Unii, który z pewnością przeszedł oczekiwania grupy założycieli Unii Kredytowej sprzed 42 lat. Liczby te dają też bardzo dobre perspektywy
rozwoju naszej instytucji na przyszłość i
świadczą też o dużym potencjale Polonii
w Stanach Zjednoczonych.
Od kilku lat, aby lepiej zrozumieć i odpowiadać na oczekiwania Członków Naszej Unii dotyczące działalności i oferty
PSFCU, prowadzimy profesjonalne badanie marketingowe, w ramach których
prosimy Państwa o odpowiedź na ankietę
rozesłaną do kilkunastu tysięcy osób. Wyniki tych badań są dla Rady Dyrektorów

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 czerwca 2019 r.

Aktywa

2,019,743,020
Udzielone kredyty

$1,131,145,330
Wartość netto

$201,351,246
Liczba Członków

99,569

i kierownictwa Naszej Unii bardzo ważne, szczegółowo analizowane i stanowią
główną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju PSFCU.
Jako wiodąca polonijna instytucja w
Stanach Zjednoczonych staramy się kultywować pamięć o polskiej historii i polskich bohaterach narodowych. Już po raz
czwarty, 1-go sierpnia - w dniu obchodów
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - uroczyście wciągnęliśmy
flagę Polski z kotwicą, symbolem Polski
Podziemnej, na maszt przed główną siedzibą Naszej Unii w Nowym Jorku i przed
oddziałem w Bridgeview, IL na przedmieściach Chicago. Flagi te będą powiewać
przez 63 dni, aby przypominać o bohaterskich powstańcach i heroicznych wydarzeniach, które miały miejsce 75 lat temu
w Warszawie.
Tradycyjnie też sezon wakacyjny kończymy pielgrzymką seniorów Naszej Unii

do duchowej stolicy Polonii, Amerykańskiej Częstochowy. W tym roku mamy
zarezerwowaną rekordową liczbę 22 autokarów, które wraz ze starszymi Członkami
PSFCU w niedzielę, 1 września (Labor Day
Weekend) odjadą spod oddziałów Naszej
Unii na Wschodnim Wybrzeżu na uroczystości religijne i festiwal polonijny w Doylestown, PA. Już teraz życzę wszystkim
Państwu, którzy wezmą udział w tegorocznej pielgrzymce, wielu niezapomnianych
wrażeń i przeżyć. Mam jednocześnie nadzieję, że dla wszystkich Państwa tegoroczne wakacje były i są czasem udanego
i radosnego odpoczynku, czego w imieniu
własnym i Rady Dyrektorów serdecznie
życzę.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Świętuj z nami sukces PSFCU
Już niedługo PSFCU przekroczy kolejny
próg: osiągniemy liczbę 100 tysięcy Członków Naszej Unii. Jako wyraz wdzięczności za Państwa lojalność i zaufanie, przez
kolejnych 100 dni aż do końca października br. losujemy jubileuszowe nagrody
wśród osób, które są głównymi właścicielami kont w PSFCU.
Losowanie rozpoczęło się 24 lipca br.
Każdego dnia losujemy jedną nagrodę aż
do 31 października, gdy zostaną wylosowane trzy nagrody główne. Do wygrania
atrakcyjne przedmioty: od certyfikatów
pieniężnych o wartości stu dolarów, poprzez elektroniczne przedmioty codziennego użytku aż po trzy telewizory Samsung

(nagrody główne). Zwycięzcy są ogłaszani każdego dnia na stronie internetowej
www.NaszaUnia.com oraz na stronie
PSFCU w serwisie Facebook. Przedstawiciele Naszej Unii kontaktują się ze zwycięzcami przez telefon lub e-mail. Aby
otrzymać nagrodę, należy odesłać do
PSFCU podpisany formularz Affidavit of
Eligibility and Release w ciągu 14 dni od
jego otrzymania. Przysługuje jedna nagroda na osobę.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród,
nie jest wymagane dokonanie żadnego zakupu. Wystarczy mieć ukończone 18 lat,
konto w PSFCU i nie posiadać zaległych
zobowiązań.
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Flaga Polski Podziemnej nad Greenpointem
Już po raz czwarty przed główną siedzibą PSFCU na nowojorskim Greenpoincie zawisła biało-czerwona flaga z tzw.
kotwicą, symbolem polskiego Państwa
Podziemnego w czasie II wojny światowej. Do 2 października br. będzie ona
przypominać o bohaterach i ofiarach
Powstania Warszawskiego.
Uroczystego podniesienia flagi 1
sierpnia, dokładnie 75 lat od wybuchu
Powstania Warszawskiego, dokonał jak
w poprzednim roku Mieczysław Madejski – żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Marek”, w Powstaniu dowodzący plutonem „Topolnicki” batalionu
AK „Zośka”. Wśród gości byli m.in.
wicekonsul RP w Nowym Jorku Kamil
Henne, harcerze oraz mieszkańcy Nowego Jorku. Przemówienie wygłosiła
znana dziennikarka Rita Cosby, której
ojciec - Ryszard Kossobudzki jako
nastolatek uczestniczył w Postaniu
Warszawskim. Flagę z kotwicą podniesiono w tym samym czasie także przed
oddziałem PSFCU w Bridgeview, IL na
przedmieściach Chicago.
„Jest naszym obowiązkiem - Polaków, czy też Amerykanów polskiego
pochodzenia - nie tylko kultywowanie
pamięci o narodowych bohaterach i
bohaterskich zrywach niepodległościowych, ale też przekazanie tej pamięci
następnym pokoleniom i innym miesz-

Mieczysław Madejski wciąga na maszt biało-czerwoną flagę w towarzystwie 2. wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Leszka Wojtkowskiego i dyrektora Franciszka R. Piwowarczyka.

kańcom Stanów Zjednoczonych”–
napisał w specjalnym oświadczeniu
odczytanym w czasie uroczystości
dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski. W ramach upamiętnienia żyjących jeszcze powstańców z
metropolii nowojorskiej, PSFCU wspólnie z firmą Gram-X Promotions przygotowała specjalny plakat poświęcony
por. Wandzie Woś-Lorenc, która była
żołnierzem NSZ i AK o pseudonimie
„Julita”, uczestniczką Powstania oraz
więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych. Można go odebrać bezpłatnie w oddziałach PSFCU w Nowym
Jorku i New Jersey.

„Apeluję do wszystkich Państwa,
mieszkańców Greenpointu, aby przez
następne 63 dni – czas trwania Powstania Warszawskiego – pamiętali i
szerzyli pamięć o bohaterach tamtych
wydarzeń. Ta flaga powiewająca tu, w
Nowym Jorku, przed główną siedzibą Unii Kredytowej, będzie tę pamięć
symbolizować. Cześć i Chwała Bohaterom!”– zaapelował do zebranych Bogdan Chmielewski. Flagi z symbolem
Polski Podziemnej będą wisieć przed
oddziałmi PSFCU do 2 października br., a więc do 75. rocznicy upadku
Powstania.

Wypełnij Ankietę PSFCU 2019
Wybrani losowo Członkowie PSFCU
otrzymali zaproszenie do wypełnienia
Ankiety Informacyjnej PSFCU na rok
2019. Zachęcamy do jej wypełnienia
elektronicznie lub odesłania do 23 sierpnia br. otrzymanych pocztą papierowych
formularzy. Wśród uczestników Ankiety
rozlosujemy 21 nagród pieniężnych.
Instytucje finansowe regularnie analizują informacje na temat, jak postrzegają je ci, którzy na co dzień korzystają
z ich usług i produktów. Od lat analizujemy z uwagą zgłaszane przez Państwa
opinie i sugestie na temat działalności
PSFCU a przedstawione postulaty są
wykorzystywane przy wprowadzaniu
ulepszeń w oferowanych przez nas
usługach finansowych. Ponieważ Nasza Unia ciągle się rozwija, chcielibyśmy ponownie poznać Państwa opinię
dotyczącą istotnych, bieżących spraw.
Pełne bezpieczeństwo danych
Do wybranych losowo Członków Na-
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szej Unii zostały wysłane formularze
i dlatego zwracamy się do Państwa
z prośbą o poświęcenie paru chwil i
wzięcie udziału w naszej Ankiecie Informacyjnej na rok 2019. Ankietę, na
zlecenie PSFCU, wykonuje Raddon
- firma od wielu lat zajmująca się badaniami rynkowymi w Stanach Zjednozonych. Firma ta dokona stosownej
analizy dostarczonych informacji,
jednocześnie zapewniając pełne bezpiezczeństwo wszystkich danych. Pragniemy zapewnić, że udzielone przez
Państwa odpowiedzi są objęte ścisłą
klauzulą poufności i będą wykorzystane wyłącznie w celu usprawnienia
naszych usług.
Atrakcyjne nagrody
Wypełniając Ankietę Informacyjną PSFCU 2019 mają Państwo szansę
wygrać jedną z 21 nagród, które w ramach podziękowania za udział w naszym badaniu rozlosujemy wśród jej

uczestników. W losowaniu udział wezmą wszystkie osoby, które wypełnią
naszą Ankietę i odeślą ją w załączonej
bezpłatnej kopercie zwrotnej do dnia
23 sierpnia br., albo wypełnią ankietę
elektronicznie, zgodnie z instrukcją
przesłaną wylosowanym Członkom
PSFCU na ich pocztę elektroniczną.
Jako podziękowanie za udział w naszej ankiecie, rozlosujemy wśród jej
uczestników dwadzieścia jeden nagród
pieniężnych: 3 nagrody o wartości 500
dolarów każda; 6 nagród o wartości
250 dolarów każda; 12 nagród o wartości 100 dolarów każda.
Pełny regulamin losowania dostępny jest na stronie www.NaszaUnia.
com. Jeżeli macie Państwo pytania
dotyczące Ankiety, prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod
numerem telefonu: 1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848). Z góry dziękujemy
za pomoc i czas poświęcony na wypełnienie Ankiety.
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Koniec lata z Naszą Unią
Sierpień i początek września to ostatnia
szansa na letni wypoczynek. Wybierając
się w wakacyjną podróż, warto pomyśleć
o produktach i usługach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Z Naszą
Unią Państwa wakacje będą bardziej komfortowe
Kup obcą walutę
Wyjeżdżasz do Europy? A może na
ciepłe plaże Meksyku lub Karaibów? Zabierz ze sobą walutę kraju, do którego
się wybierasz. Z nami to nie tylko proste
i wygodne, ale i opłacalne: oferujemy 90
walut po naprawdę konkurencyjnych cenach.
Nie musisz tracić na wysokich kursach
stosowanych w hotelach czy na lotniskach. Przyjdź do jednego z 19 oddziałów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i zamów obcą walutę już dzisiaj.
Usługa dostępna jest od poniedziałku do
soboty w godzinach pracy oddziałów.
Otrzymujesz gotówkę prosto do ręki, po
wcześniejszym jej zamówieniu. Sprzedaży waluty obcej można dokonać na miejscu.
Transakcje za granicą bez opłat
Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się
w kartę kredytową PSFCU VISA® Elite
Signature. Dokonując zakupów tą kartą za
granicą, nie jesteście Państwo obciążani
opłatami za transakcje zagraniczne. Warto
korzystać z wakacyjnego wypoczynku ze
świadomością, że rachunek nie zostanie

obciążony dodatkowymi opłatami.
Nowym posiadaczom karty kredytowej
PSFCU VISA® Elite Signature oferujemy
oprocentowanie wstępne w wysokości
0% APR* przez 9 miesięcy na transakcjach zakupu. Po tym okresie obowiązywać będzie oprocentowanie zmienne,
które wynosi obecnie 14,420% APR*. Nie
pobieramy opłat rocznych oraz oferujemy
atrakcyjny program punktów lojalnościowych.
30 tys. bezpłatnych bankomatów
Potrzebujesz gotówki w czasie wyjazdu na terenie Stanów Zjednoczonych?
Jeśli posiadasz konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Członkowie Naszej Unii mają dostęp
do ponad 30 tysięcy bezpłatnych bankomatów w sieci Star Network (STARsf),
dostępnych na terenie całych Stanów
Zjednoczonych. Lokalizator bankomatów
jest dostępny na stronie www.NaszaUnia.
com.
Przelewy zagraniczne
Nasza Unia oferuje usługę międzynarodowych przekazów pieniężnych w
walutach obcych (FX Wires). Członkowie
PSFCU mogą wysyłać przekazy pieniężne w walucie docelowej, wliczając przekazy do Polski w złotówkach. Usługa ta,
dokonywana jest za niską i konkurencyjną opłatą.
*APR - Annual Percentage Rate

Płać i zyskuj
Powrót do szkoły zbliża się wielkimi
krokami. To dobry czas, aby skorzystać
z promocji Naszej Unii przy zakupach
przedmiotów potrzebnych w nowym
roku szkolnym.
Od 15 sierpnia do 30 września 2019 r.,
za transakcje dokonane przy użyciu
kart debetowych Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej VISA®, a
zarejestrowanych w programie lojalnościowym uChoose Rewards* naliczamy
podwójną ilość punktów lojalnościowych. Co można kupić? Kwalifikujące
do promocji transakcje obejmują: artykuły biurowe i papiernicze, książki i
czasopisma, zakupy w sklepach dyskontowych i hurtowniach typu cash &
carry, odzież dziecięcą i niemowlęcą,
sprzęt elektroniczny i komputerowy,
oprogramowanie, zakupy w księgarniach, sklepach z artykułami biurowymi
i szkolnymi oraz dla artystów. Podwójne
punkty lojalnościowe naliczamy także
za wydatki w szkołach podstawowych,
średnich, zawodowych oraz na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych.
Aby uczestniczyć w promocji należy mieć zarejestrowaną kartę debetową
PSFCU VISA® w programu lojalnościowym uChoose Rewards*. Można
tego dokonać na stronie internetowej
programu: www.uChooseRewards.com.
Punkty lojalnościowe są naliczane przy
transakcjach z użyciem zarejestrowanej
karty debetowej z podpisem.

Zakupy Szkolne z
Podwójną Korzyścią
15 SIERPNIA - 30 WRZEŚNIA
WIĘCEJ INFORMACJI
W MIESIĘCZNIKU „NASZA UNIA”

*Oferta tylko dla Członków PSFCU. Aby uczestniczyć w promocji, należy zarejestrować się na stronie programu uChoose: www.uchooserewards.com.
Do promocji kwalifikują się transakcje kartą debetową z podpisem dokonane pomiędzy 15 sierpnia a 30 września 2019 r. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Aby poznać szczegóły, należy zapoznać się z regulaminem (Terms and Conditions) programu uChoose Rewards. Program uChoose Rewards
jest administrowany przez Fiserv Inc., podmiot niestowarzyszony z PSFCU.
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Festiwale z Naszą Unią
Czas od czerwca do początku września
to w społeczności polonijnej sezon
festiwali. Imprezy organizują polskie
parafie, organizacje polonijne, media.
Jak co roku większość z nich korzysta z
finansowego wsparcia PSFCU. Niemal
na każdym z festiwali można spotkać
stoisko Naszej Unii i obsługujących
je pracowników lokalnych oddziałów
PSFCU.

mieszkańcom stanu Connecticut kredyty hipoteczne na zakup domów 1-4
rodzinnych.
W Nowym Jorku
W Nowym Jorku i szeroko pojętej
metropolii nowojorskiej, nie ma latem
większej polonijnej imprezy masowej,
w którą nie byłaby zaangażowana jako

PSFCU w Connecticut
Nawet 35 tysięcy ludzi wzięło udział
w siódmym, dorocznym Little Poland
Festival w New Britain, CT, który odbył się w pierwszą niedzielę czerwca.
Po raz pierwszy w tym święcie Polonii
ze stanu Connecticut uczestniczyła
Nasza Unia. Na obleganym przez gości stoisku, pracownicy zachęcali do
zapisywania się do PSFCU, opowiadali
o dostępnych usługach i produktach.
Od ponad roku Nasza Unia oferuje

Pracownicy PSFCU na Góralmanii

Nasza Unia z góralami

Na stoisku PSFCU w Tappan, NY

Stoisko PSFCU w New Britain, CT

sponsor Nasza Unia. Od nowejorskiego
Staten Island Festival (gdzie bawiło się
4 tysiące osób) po Festiwal Tygodnika
Plus w Tappan, NY. Od Festiwalu Dziedzictwa Polskiego w Lindenhurst na
Long Island, NY aż do Festiwalu Dziedzictwa Polskiego w East Brunswick, NJ
- wszędzie były stoiska PSFCU.

Każdego lata, kluby zrzeszone
w Związku Podhalan w Północnej
Ameryce (organizacji sponsorującej PSFCU) organizują, co najmniej kilkanaście pikników i festiwali. Na wszystkich
są stoiska Naszej Unii. Choć większość
wydarzeń odbywa się na przedmieściach Chicago, pracowników PSFCU
nie mogło zabraknąć na dwóch festiwalach organizowanych w Clifton, NJ:
Piątym Jarmarku Podhalańskim oraz
ósmym Pikniku Góralskim. Po raz pierwszy, Nasza Unia została sponsorem
dwudniowego festiwalu Góralmania
w miejscowości Orland Park, IL, gdzie
jesienią zostanie otwarty 20. oddział
PSFCU a szósty w okolicach Chicago.
To największa polonijna impreza na
południowych przedmieściach Chicago.

DZIĘKI ZAUFANIU I LOJALNOŚCI
CZŁONKÓW PSFCU OSIĄGNĘLIŚMY KWOTĘ

2 MILIARDÓW DOLARÓW W AKTYWACH
POMOŻEMY CI OSIĄGNĄĆ TWÓJ CEL Z PROMOCYJNYM
OPROCENTOWANIEM LOKAT TERMINOWYCH NA DWA LATA

2,02

%

APY*

*APY = Annual Percentage Yield. Promocja jest ważna od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Oferta dotyczy lokat
osobistych oraz IRA. Minimalna wysokość lokaty wynosi $500. Wczesna wypłata podlega opłacie karnej, która może zredukować zyski. Lokaty nie
podlegają automatycznemu odnowieniu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta pod 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) lub z najbliższym oddziałem PSFCU.
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