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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Często dostajemy pytania odnośnie związków Naszej Unii z
Polską. Musimy pamiętać, że Polsko- Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa jest w sensie
prawnym organizacją amerykańską, służącą
jednak głównie Polakom i Amerykanom
polskiego pochodzenia zamieszkałym lub
przebywającym w Stanach Zjednoczonych.
Ważną częścią naszej misji jest wspieranie
Polonii poprzez dotacje, działania
marketingowe i w wielu innych formach,
o których na bieżąco Państwa informujemy.
Naturalnym jest też, że przy podejmowaniu
decyzji zarówno strategicznych, jak i
dotyczących bieżącej działalności naszej
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej, uwzględniamy wpływ sytuacji
ekonomicznej w Polsce, kurs polskiej waluty
w stosunku do dolara, a także monitorujemy
wysokość przepływów pieniężnych pomiędzy naszymi krajami. Spośród ponad 97
tysięcy Członków Naszej Unii około 7 proc.
czyli prawie 7 tys. podaje stały adres
zamieszkania w Polsce, a około 1,2 tys.
wskazało polski adres jako miejsce otrzymywania comiesięcznych wydruków z kont.
Jako Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa jesteśmy też częścią globalnych
systemów płatniczych (np. SWIFT, VISA®),
przy użyciu których dokonujemy zagranicznych transferów pieniężnych, głównie
do Polski. W 2018 r. Członkowie PSFCU
wysłali 11 407 przekazów pieniężnych do
Polski na ogólną kwotę ponad 107,9 mln

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 marca 2019 r.

Aktywa

$1,996,786,687
Udzielone kredyty

$1,118,901,316
Wartość netto

$198,586,344
Liczba Członków

97,704

dolarów. W tym samym czasie wpłynęło z
Polski na konta w Naszej Unii 3 233
przelewów na kwotę 23,2 mln dolarów.
Ciekawą informację stanowi fakt, że na
konta Członków PSFCU w 2018 r. wpłynęło
4 577 świadczeń emerytalnych na łączną
kwotę 1,6 mln dolarów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.
Bardzo dużą popularnością wśród
Członków Naszej Unii cieszą się karty
debetowe i kredytowe VISA®, które są często
używane podczas podróży do Polski.
Według naszych raportów, w 2018 r. Członkowie PSFCU dokonali 22 428 transakcji na
kwotę 1,7 mln dolarów przy użyciu kart
kredytowych VISA® i 106 299 transakcji na
kwotę 23,9 mln dolarów przy użyciu kart
debetowych VISA®. Od dwóch lat w Naszej

Unii oferujemy też usługę wymiany walut,
w ramach której w 2018 r. Członkowie
PSFCU 169 razy zakupili lub sprzedali
złotówki na ogólną kwotę 572 180 złotych
lub 158 494 dolarów.
Ponieważ zbliża się okres wakacyjny,
zapraszam Państwa do korzystania z naszych
usług ułatwiających podróżowanie, w tym
także do Polski. Dzięki Bankowości Internetowej i Mobilnej PSFCU, kartom kredytowym i debetowym VISA®, ofercie wymiany
walut i transferom możecie Państwo komfortowo i bez obaw o dostęp do funduszy i monitorowanie swoich kont, spędzać wakacje
w Polsce i w innych częściach świata.
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Nasza Unia w Trenton już 10 lat

Pracownicy oddziału PSFCU Trenton wraz z gośćmi

Oddział PSFCU w stolicy stanu New Jersey
– Trenton obchodził dziesięciolecie
istnienia. Prawie wszysycy goście życzyli
liczącej 3,2 tys. Członków PSFCU placówce,
aby istniała nie tylko kolejne dziesięć, ale
i sto lat.
Oddział PSFCU Trenton obsługuje
Polonię z dwóch stanów – New Jersey i
Pensylwanii, stając się przez ostatnią dekadę
stałym elementem dla Polonii mieszkającej
w Trenton, a także w Filadelfii i na jej
przedmieściach. „Pamiętam doskonale,
kiedy jedenaście lat temu przyjechaliśmy
szukać lokalizacji, to był nasz pierwszy
wybór. Niecały rok później powstał ten

jakże funkcjonalny, wspaniały oddział a
od momentu otwarcia, kierowniczką jest
pani Barbara Milewski - wspominał w
trakcie uroczystości, dyrektor wykonawczy
PSFCU, Bogdan Chmielewski.
Dzisiaj oddział Trenton ma prawie 3,2
tys. Członków Naszej Unii i co ciekawe –
choć osoby pochodzenia polskiego stanowią
większość – bardzo wielu z nich ma
pochodzenie słowackie, białoruskie i
ukraińskie. Przez ostatnią dekadę placówka
dorobiła się solidnego portfolio: posiada
28,5 miliona dolarów w depozytach oraz
27 milionów w pożyczkach.
...dokończenie na stronie 2
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Nasza Unia w Trenton...
...dokończenie ze strony 1

„Ostatnie dziesięć lat to naprawdę
imponujący rozwój Naszej Unii. Geograficzny, bo otworzyliśmy 11 z naszych 19
oddziałów, ale i technologiczny. Osiągnięcie
w najbliższym czasie stu tysięcy Członków
PSFCU jest naprawdę wielką rzeczą –
powiedział przewodniczący Rady
Dyrektorów PSFCU, Krzysztof Matyszczyk.
Na uroczystości pojawił się także burmistrz
Trenton, Reed Gusciora, który pochwalił
się polskimi korzeniami – jego dziadek
przyjechał do Ameryki z Rzeszowa.
„Wspaniałe jedzenie, wspaniała impreza,
cała okoliczna społeczność jest bardzo z
sobą zżyta, dba o rodziny i siebie. Jeśli
miejscowi Polacy chcą trzymać pieniądze
w bezpiecznym miejscu, powinni przyjść
tutaj, do unii kredytowej, której życzę aby
była w Trenton jeszcze sto lat – powiedział.
Tuż przed uroczystym podzieleniem
jubileuszowego tortu, głos zabrała
kierowniczka oddziału. „Dziękuję Państwu
za zaufanie, którym nas obdarzacie, za
korzystanie z naszych usług i produktów.
Muszę przyznać, że naszym sukcesem i
wielką nagrodą za codzienną pracę jest
fakt, że polecacie Państwo nas swoim
rodzinom, sąsiadom i znajomym –
powiedziała Barbara Milewski.

Załóż konto dla dziecka

Wśród gości byli przedstawiciele dwóch
parafii blisko współpracujących z
oddziałem (parafii pw. św. Jadwigi w
Trenton oraz parafii św. Jana Kantego w
Filadelfii) oraz trzech polskich szkół
dokształcających: przy parafiach św.
Jadwigi i św. Jana Kantego oraz Polish
Learning Center „Ogniwo” w Morrisville,
PA a także weterani z Filadelfii oraz
przedstawiciele Komitetu Obchodów
Tragedii Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej.
Wszyscy oni dziękowali za owocną
współpracę.

Burmistrz Trenton Reed Gusciora z kierowniczką
oddziału Barbarą Milewski

Jeśli do 1 czerwca br. założysz nowe konto
oszczędnościowe dla swego dziecka,
dostaniesz dodatkowe 50 dolarów!
Na rozpoczęcie systematycznego oszczędzania nigdy nie jest za wcześnie.
PSFCU oferuje specjalną promocję
dotyczącą kont oszczędnościowych dla
nieletnich (minor account) w Naszej Unii.
Jeśli otworzą Państwo nowe konto dla
swojego dziecka do 1 czerwca br.,
otrzymacie dodatkową wpłatę w wysokości
50 dolarów. To dodatkowa zachęta, aby
otworzyć dla swoich pociech konto i
przekonać je do rozpoczęcia syste matycznego oszczędzania w Naszej Unii.
Konto dla nieletniego dziecka, to także
dobra inwestycja w przyszłość.
Oferta jedynie dla osób nieletnich, które
nie posiadały konta przez ostatnich 12
miesięcy. Aby założyć konto dla swego
dziecka, najlepiej udać się do jednego z 19
oddziałów PSFCU.
W maju pracownicy PSFCU odwiedzają
wiele ze szkół, co daje możliwość otwarcia
nowych kont i wzięcia udziału w promocji.
Jeśli Państwa dzieci uczęszczają do polskich
szkół dokształcających, śledźcie proszę
media społecznościowe Naszej Unii
(głównie Facebook), gdzie podawane są
dokładne informacje o tych spotkaniach.

Inwestuj w marzenia...
myśl o następnym pokoleniu
Otw ó r z nOw e kOntO
Oszc zę dnOśc iOw e dla dzie c ka
a Otr zymasz dOdatkOw O

$50
*Promocja trwa od 15 kwietnia do 1 czerwca 2019 r. Do otwarcia konta dla nieletnich obowiązują zasady członkostwa. Wymagany jest początkowy stan konta w wysokości $10. 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
na osobę. Kwota dodatkowej wpłaty będzie dostępna do wypłaty po upływie jednego (1) roku od założenia konta, o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności. Dodatkowa wpłata podlega
zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia obowiązują.
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Kup samochód z Naszą Unią
Wiosna w pełni, czas na kupno
samochodu. W Naszej Unii pomagamy w
podjęciu właściwej decyzji: do końca lipca
mamy promocję na pożyczki na zakup
samochodu: już od 1,99% APR na
samochody nowe oraz od 2,49% APR na
pojazdy używane.
Promocja na pożyczki samochodowe
potrwa w Naszej Unii do 31 lipca, ale
warto zainteresować się nią już dzisiaj.
Oprocentowanie w Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej jest naprawdę
atrakcyjne jeśli porównać je z konkurencją.
Co ważne, promocją objęte są zarówno
samochody nowe, jak i pojazdy używane.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa proponuje Członkom Naszej
Unii następujące oprocentowanie:
pożyczki na samochody nowe
36 miesięcy – 1,99% APR
37-48 miesięcy – 2,45% APR
49-60 miesięcy – 2,95% APR
pożyczki na samochody używane
36 miesięcy – 2,49% APR
37-48 miesięcy – 3,25% APR
49-60 miesięcy – 3,75% 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%
Obowiązują limity pożyczek: do 100 tys.
dolarów na auto nowe i 60 tys. na używane. Nie pobieramy opłat za wypełnienie wniosku kredyt owego oraz od
nadpłaconej pożyczki. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu.
Nie czekaj z kupnem samochodu, aż
wzrosną stopy procentowe. Porównaj
naszą ofertę z konkurencyjnymi bankami
czy uniami kredytowymi: naprawdę
jesteśmy w stanie zaoferować mniejszy
procent. Przyjdź do jednego z 19
oddziałów Naszej Unii. Albo odwiedź
stronę internetową www.NaszaUnia.com,
gdzie pod zakładką „Kredyty samochodowe” można znaleźć wszelkie, potrzebne
informacje na temat pożyczek. Są tam też
m.in. porady czy lepiej skorzystać z rabatu
producenta lub dealera czy raczej wybrać
niskie oprocentowanie kredytu albo
dlaczego warto przefinansować w PSFCU
pożyczkę na auto, wziętą w innym banku.
Można też uzyskać wiele więcej
informacji, na naszej stronie internetowej:
www.NaszaUnia.com

Weź pożyczkę HELOC
Kolejna atrakcyjna promocja Naszej Unii w
maju. Jeśli do końca miesiąca aplikacja na
linię kredytową pod zastaw domu (HELOC)
zostanie zatwierdzona, otrzymacie Państwo
promocyjne,dwunastomiesięczne
oprocentowanie wstępne 2,95%. APR oraz
nie będziecie obciążeni opłatami i kosztami
przyznania kredytu.
Linia kredytowa pod zastaw domu
(HELOC) to wygodny sposób pozyskania
gotówki na potrzebne wydatki. Tylko w maju,
Członkowie PSFCU mogą się ubiegać o
pożyczkę na jeszcze bardziej atrakcyjnych
warunkach. Oprocentowanie wstępne wynosi
2,95 % APR i jest stałe przez pierwszych 12
miesięcy, po czym zmieni się na oprocentowanie zmienne miesięcznie, które
oparte jest na Prime Rate. Warunkiem
uzyskania preferencyjnego oprocentowania
jest zarejestrowanie automatycznej płatności
z konta czekowego w PSFCU. Bez automatycznych płatności z konta czekowego
w PSFCU oprocentowanie wynosić będzie
3,20% APR.
Linia kredytowa pod zastaw domu podlega
wymogom weryfikacji wniosku, oceny historii
kredytowej oraz wymogów wysokości kredytu
do wartości domu. Jest ona dostępna dla
posiadłości 1-4 - rodzinnych, zamieszkałych
przez właściciela.

Wiosna Pełna Promocji
Samochodowe
%
1 Kredyty
z promocyjnym oprocentowaniem już od 1.99
Kredytowa pod Zastaw Domu
2 Linia
z promocyjnym oprocentowaniem przez

APR1

pierwszych 12 miesięcy

2.95%

APR2

Oferta tylko dla Członków PSFCU. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Inne ograniczenia obowiązują. APR – Annual Percentage Rate.
1. Promacja trwa od 1/05 do 31/07/2019. Oprocentowanie 1.99% APR dostępne jest na kredyty na nowe samochody i uwzględnia 0.25% zniżki za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta
czekowego. 2. Promocja trwa od 1/05 do 31/05/2019. Oprocentowanie 2.95% APR kredytu jest stałe przez pierwszych 12 miesięcy i obejmuje 0.25% zniżki za zarejestrowane automatyczne płatności z
konta czekowego w PSFCU. Po tym okresie, oprocentowanie wstępne zmieni się na oprocentowanie zmienne miesięcznie, które oparte jest na Prime Rate opublikowanej w Wall Street Journal. Przez cały
termin trwania linii kredytowej, stopa procentowa może osiągnąć maksymalnie 14.90% APR, a minimalnie 3.75% APR.
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Z życia PSFCU
PSFCU dba o zdrowie Członków Naszej
Unii organizując dla nich bezpłatne badania
i konsultacje w oddziałach. W marcu i
kwietniu tego roku odbyły się trzy tego typu
imprezy, dzięki którym przebadano
bezpłatnie kilkudziesięcioro Członków
PSFCU.
W sobotę, 2 marca specjalny autobus z
mamografem przyjmował pacjentki przed
oddziałem przy McGuinness Blvd. na nowojorskim Brooklynie. Kilkanaście mieszkanek
Nowego Jorku w wieku powyżej 40 lat miało
okazję skorzystać z bezpłatnych badań pod
kątem wykrywania raka piersi.
W sobotę, 30 marca przed oddziałem
PSFCU w Garfield, NJ bezpłatne badania
przeprowadziły pracownice Horizon NJ

Przedstawicielki Horizon przed oddziałem w Garfield, NJ

Health Care-A-Van. W godzinach otwarcia
placówki przebadano kilkudziesięciu chętnych. Wydarzenie było możliwe dzięki
Bergen County Cancer Education & Early
Protection Program (CEED).
W kolejną sobotę, 6 kwietnia na spotkanie
w oddziale PSFCU w Wallington poświęcone
bezpłatnym badaniom profilaktycznym na
wykrycie nowotworów przyszło kilkudziesięcioro Członków Naszej Unii. Spotkanie
zorganizowała Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa wraz Bergen County CEED,
a gościem była dr Magdalena Buczek z firmy
TheraPhysical.

lecie swojej działalności. W ramach jubileuszowej trasy koncertowej przyjechał na
jeden koncert w Nowym Jorku i dwa w
Chicago. To była znakomita okazja, aby
muzycy spotkali się ze swoimi fanami także
poza salą koncertową. Nie było lepszego
miejsca niż oddziały Naszej Unii w nowojorskim Ridgewood oraz Mt. Prospect na
przedmieściach Chicago.
Na czterdziestu fanów, oprócz radości ze
spotkania z ulubionym zespołem, czekała
niespodzianka: wylosowali darmowe wejściówki na koncert “Dżemu”, które ufundowane przez PSFCU dla Członków Naszej
Unii.

“Dżem” w PSFCU
Badania na Greenpoincie

Legenda polskiej muzyki rockowej, zespół
“Dżem” obchodzi w tym roku czterdziesto-

Zespól Dżem w PSFCU Ridgewood

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 uChoose. Obowiązują inne warunki. uChoose Rewards jest zastrzeżonym znakiem towarowym
ﬁrmy Fiserv, Inc.
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