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

Aktywa

$1,993,689,763
Udzielone kredyty

$1,120,104,779
Wartość netto

$199,598,296
Liczba Członków

98,129

Nasza Unia

    


    


  



      

   


    
  

   
    
   



    
    
    

   

    



 


   

     
  





   

...dokończenie na stronie 2

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU
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Zebranie... 
...dokończenie ze strony 1

Nowy adres oddziału w Mt. Prospect


    




      

   


   
     
    
  






     







     

     
    



     
    








     



   


   
     



      

   
    
    

    


Nasza Unia integralną częścią Polonii

Nowoczesne wnętrze oddziału w Mt. Prospect
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Podróżuj z PSFCU
Nasza Unia | Czerwiec 2019 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.Na szaU nia.com

Oferta ważna tylko dla Członków PSFCU. APR – Annual Percentage Rate.
Promocja ważna od 1 maja do 31 lipca 2019 r. Oferowana rata zaklada 0,25%
zniżki z automatyczną spłatą z konta czekowego w PSFCU. Rata i oprocentowanie
są zależne od histori kredytowej i  innych czynników.  Inne ograniczenia mogą
obowiązywać.  
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Maj z Naszą Unią

Uczniowie z nagrodami od PSFCU

Uczestniczący sprzedawcy mogą ulec zmianie. Oferta dotyczy osobistych i biznesowych kart debetowych. Wymagane jest członkostwo w PSFCU.
Członkowie muszą mieć co najmniej jedną aktywną kartę debetową PSFCU oraz konto czekowe w celu zarejestrowania się do programu
uChooseRewards. Inne ograniczenia moga obowiązywać.

Piłkarze Stali w Ridgewood

PSFCU na Paradzie Konstytucji 3 Maja

  




