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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
W związku ze słabnącym
zagrożeniem związanym
z koron awirusem
na Wschodnim Wybrzeżu i w stanie
Illinois, Polsko-Słowiańska Federalna
Unia
Kredytowa
również wraca do normalnego trybu swojej działalności. Oczywiście przestrzegamy wszystkich regulacji i zarządzeń
związanych z bezpieczeństwem Członków i pracowników Naszej Unii. Z góry
dziękuję Państwu za Waszą wyrozumiałość i zrozumienie pewnych nieudogodnień wynikających z tych regulacji.
Jednym z symptomów powrotu gospodarki amerykańskiej na normalne tory
jest obecnie bardzo dobra kondycja rynku
nieruchomości. Cieszę się, że wielu z Państwa korzysta z obecnego, bardzo niskiego oprocentowania pożyczek i przefinansowuje lub kupuje nowe domy. Zachęcam
bardzo do składania wniosków o pożyczkę w Naszej Unii, gdyż od wielu lat specjalizujemy się w udzielaniu Członkom
Naszej Unii kredytów na nieruchomości
na bardzo konkurencyjnych warunkach.
Przed kilkoma tygodniami rozpoczęliśmy okres wakacyjny, który w tym roku
będzie zapewne różnił się od wakacji spędzanych w poprzednich latach. Współczujemy naszym młodym uczniom i stu-

dentom, którzy z powodu pandemii nie
mogli przeżyć uroczystego zakończenia
roku szkolnego tak, jak je sobie wcześniej
wyobrażali. Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa nie przerwała
swojego Programu Stypendialnego i w tym
roku już po raz dwudziesty nagrodziła niemal 400 studentów kwotą prawie pięciuset
tysięcy dolarów. W tym samych czasie wyróżniliśmy też specjalnymi certyfikatami
pieniężnymi 345 absolwentów i uczniów
polonijnych szkół języka polskiego. Są to
tylko dwa przykłady wsparcia Polsko-Sło-

wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej dla
polonijnych inicjatyw edukacyjnych. Zapewniam Państwa, że zaangażowanie Naszej Unii w wykształcenie młodzieży jest
dla obecnej Rady Dyrektorów priorytetem.
Życzę Państwu udanego letniego wypoczynku. Pamiętajmy, abyśmy się nawzajem wspomagali w obliczu ciągle pojawiających się nowych wyzwań.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

399 stypendystów Naszej Unii
Pomimo panującej pandemii COVID-19,
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przyznała stypendia 399 młodym
Członkom Naszej Unii. W dwudziestej już
edycji Programu Stypendialnego PSFCU,
nagrodzono 283 absolwentów szkół średnich oraz 116 studentów wyższych uczelni. Łącznie od 2001 r. Nasza Unia przyznała stypendia ponad 4 700 osobom na
łączną kwotę 5,5 miliona dolarów.
Wśród 399 młodych Członków Naszej
Unii, Komisja Stypendialna wyróżniła 283

absolwentów szkół średnich oraz 116 stu
dentów szkół wyższych. 144 tegorocznych stypendystów PSFCU pochodzi z
Chicago i okolic (stan Illinois), 129 z New
Jersey, 110 ze stanu Nowy Jork. Wśród
nagrodzonych są również stypendyści zamieszkali w Pensylwanii (11 osób), Connecticut (3) oraz po jednym mieszkańcu
Indiany oraz Kalifornii.
Pięcioro Członków PSFCU otrzymało
najwyższe stypendia, w wysokości 5 tysię...dokończenie na stronie 2

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 maja 2020 r.

Aktywa

$2,182,705,786
Udzielone kredyty

$1,175,177,074
Wartość netto

$211,512,296
Liczba Członków

102,599
Maturzyści z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Adama Mickiewicza w Burbank, IL z nagrodami.
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399 stypendystów Naszej Unii - cd.
...dokończenie ze strony 1

cy dolarów. W tegorocznej edycji Programu Stypendialnego padł rekord: aż
13 absolwentów szkół średnich nagrodzonych przez PSFCU, otrzymało także
dodatkowe wyróżnienia od New York
Credit Union Association (NYCUA).
W tym roku z powodu pandemii COVID-19, Komisja Stypendialna PSFCU
pracowała wirtualnie. Nie odbyły się
też tradycyjne uroczystości wręczenia
stypendiów w Nowym Jorku, Chicago i
New Jersey, a laureaci – zamiast specjalnych dyplomów i czeków - otrzymali
nagrody bezpośrednim przelewem na
konto w Naszej Unii.
„Chciałabym szczególnie podziękować wszystkim zaangażowanym w
Program Stypendialny za pełen profesjonalizm w trudnym czasie epidemii
COVID-19. Gratulując nagrodzonym,
mam nadzieję, że będą oni nowymi liderami społeczności polonijnej, których

- jak pokazują dzisiejsze, ciężkie czasy
- tak bardzo nam potrzeba teraz, jak i w
przyszłości – powiedziała Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Rady Dyrektorów PSFCU, dr Iwona Korga.
„Fakt, że Program Stypendialny PSFCU 2020 przeprowadzono sprawnie,
bez jakichkolwiek opóźnień w czasach
niemal całkowitego zamrożenia gospodarki oraz życia społecznego w Stanach
Zjednoczonych świadczy o tym, że Nasza Unia jest sprawną i nowoczesną instytucją finansową, zdolną efektywnie
funkcjonować w każdych warunkach
– powiedział dyrektor wykonawczy
PSFCU, Bogdan Chmielewski.
Z powodu pandemii przeniesiono
na przyszły rok część trzecią Programu
Stypendialnego PSFCU 2020: 10-dniową wizytę studyjną dla dziesięciorga
Członków PSFCU w ramach tzw. Programu Prezydenckiego pod patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Program Stypendialny PSFCU powstał w 2001 r. i od tamtej pory, wliczając w to tegoroczną, już dwudziestą
edycję, nagrodzono ponad 4 700 osób a
łączna kwota środków przeznaczonych
na stypendia wyniosła 5,5 milionów dolarów.
PSFCU wsparła także Polskie Szkoły
Dokształcające w stanach Nowy Jork,
New Jersey, Connecticut, Pensylwanii
oraz w Illinois, które przerwały w marcu nauczanie i nie były w stanie zakończyć roku szkolnego. Pomimo braku
tradycyjnych zakończeń roku przypadających w czerwcu, PSFCU podtrzymała tradycję i nagrodziła najlepszych
uczniów. 345 maturzystów i wyróżniających się uczniów z kilkudziesięciu Polskich Szkół Dokształcających
otrzymało nagrody w wysokości 100
dolarów. Ze względu na pandemię COVID-19, specjalne certyfikaty-nagrody
zostały im wysłane na adresy domowe.

Korzystaj z Bankowości Mobilnej PSFCU
Bankowość Mobilna PSFCU to wygoda
i bezpieczeństwo Twoich transakcji ze
smartfona.1 Oferujemy darmowe aplikacje dla telefonów iPhone oraz telefonów
pracujących w systemie operacyjnym
Android, które można pobrać w sklepie
internetowym, oferowanym przez producentów tych telefonów.
Mobilne Deponowanie Czeków
Wśród usług dostępnych w Bankowości Mobilnej PSFCU, szczególną
popularnością cieszy się Mobilne Deponowanie Czeków, które umożliwia
deponowanie czeków na konto czekowe w dowolnej chwili z dowolnego
miejsca. Każdego dnia przyjmowane są
czeki do łącznej kwoty 4 000 dolarów,
jednak w przeciwieństwie do wielu dużych banków oferujących tę usługę, w
Naszej Unii nie ma miesięcznego limitu depozytów.2
Jak dokonać depozytu czeku poprzez
smartfon? To proste. Po zalogowaniu
się do Bankowości Mobilnej należy
wybrać funkcję deponowania czeków
(Mobile Deposit), wybrać z listy konto
czekowe, na które chcesz zdeponować
czek, wpisać kwotę depozytu oraz sfotografować przód i tył czeku. Po naciśnięciu przycisku „Submit”, depozyt
jest zakończony, natomiast potwier-
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dzenie zostanie przesłane na zarejestrowany adres poczty elektronicznej.
Wiadomości tekstowe
Informacje o stanie konta można
uzyskać wysyłając wiadomość tekstową. Wystarczy na numer 86020 wysłać
krótką informację o tym, co chcemy
sprawdzić np. „BAL” lub „B” (balance) wraz z numerem identyfikacyjnym
konta (numer ten jest dostępny po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej a także na wyciągu z konta).
Wiadomości tekstowe są bezpłatne!3
Dużym udogodnieniem jest opcja
otrzymywania powiadomień, ktorą
można wybrać, logując się do Bankowości Internetowej.
Poprzez wiadomość tekstową możesz:
• sprawdzić stan konta i dokonanych
transakcji dla poszczególnych kont;
• otrzymać wykaz transakcji z wszystkich kont w chronologicznym porządku;
• dokonać przelewów pomiędzy swoimi kontami w PSFCU a także kontami innych Członków PSFCU;
• otrzymać powiadomienia o stanie
kont.
Pobierz darmową aplikację w sklepie
internetowym producenta telefonów

(użytkownicy urządzeń Blackberry,
Palm, Java powinni zalogować się na
stronie https://www.psfcu.mobi.) i korzystaj z Bankowości Mobilnej już dzisiaj.
1) Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej PSFCU.
2) Dzienny limit sumy czeków wpłacanych przez Bankowość
Mobilną wynosi $4,000. Dla mobilnych depozytów na konta biznesowe, dzienne wyzsze limity sa dostępne, z zastrzeżeniem ich
zatwierdzenia. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
3) Mogą obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego operatora komórkowego.

Komunikat PSFCU
W dniu 1 czerwca br. Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej wybrała następujących Dyrektorów do Zarządu Rady:
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący
Dr Iwona Korga
1-sza Wiceprzewodnicząca
Bogdan Ogórek
2-gi Wiceprzewodniczący
Robert F. Piwowarczyk
Skarbnik
Małgorzata Czajkowska
Sekretarz
Gratulujemy nowym Członkom Zarządu Rady i życzymy sukcesów w wypełnianiu powierzonych im stanowisk.
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Karta debetowa PSFCU VISA®
Bezpieczna. Zbliżeniowa. Atrakcyjny
program zbierania punktów lojalnościowych uChoose Rewards. Z kartą
debetową PSFCU VISA® w portfelu możesz robić zakupy podróżując po całym
świecie, a także w Internecie.
Karta debetowa PSFCU VISA® jest
jedyną kartą dającą dostęp zarówno do
funduszy znajdujących się na Twoim
koncie, jak i pozwalającą na łatwe dokonywanie codziennych zakupów na całym świecie. Właściciel karty debetowej
nie musi posiadać historii kredytowej,
a pieniądze są automatycznie pobierane z konta czekowego właściciela karty.
Obecnie oferowana przez PSFCU karta
daje również możliwość wygodnego i
bezpiecznego dokonywania płatności
zbliżeniowo.
Wygodna i praktyczna
Kartą debetową można płacić za codzienne zakupy w sklepach, restauracjach oraz dokonywać transakcji wszędzie tam, gdzie akceptowaną kartą jest
VISA®. Można jej także używać jako
rezerwowej gotówki – korzystając ze
swojej karty debetowej do pobierania
gotówki w dowolnym banku bez dodatkowej opłaty. Niepotrzebny jest numer
identyfikacyjny (PIN), wystarczy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem.
Karta debetowa PSFCU VISA® może
być używana do pobierania gotówki w
sieci 30 tys. bezpłatnych bankomatów
sieci MoneyPass® na terenie Stanów

Zjednoczonych. Z kartą można też pobierać gotówkę i dokonywać wpłat w bankomatach należących do PSFCU, które
znajdują się w oddziałach Naszej Unii.
Punkty za lojalność
Kto powiedział, że punkty lojalnościowe można zbierać wyłącznie używając karty kredytowej? Nasza Unia
wprowadziła program uChoose Rewards pozwalający zbierać punkty przy
transakcjach z użyciem karty debetowej
PSFCU VISA® z podpisem lub zbliżeniowej (o ile zaakceptuje ją terminal
sprzedawcy).
Jako uczestnik programu uChoose
Rewards, pasiadacz karty debetowej
PSFCU VISA® może uzyskać 1 punkt
za każde wydane 2 dolary. Użytkownicy mają również możliwość zbierania
punktów szybciej, korzystając z dodatkowych ofert specjalnych – nawet do 10
punktów za każdego wydanego dolara.
Wystarczy odwiedzieć stronę internetową programu: www.uchooserewards.
com, aby skorzystać z aktualnej listy
ofert oraz firm uczestniczących w programie, a także otrzymywać specjalne
oferty pocztą elektroniczną.
Aby rozpocząć zbieranie punktów
lojalnościowych, wystarczy dokonać
prostej procedury rejestracji karty debetowej PSFCU VISA® na stronie internetowej programu. Do programu będą
mogli przystąpić zarówno posiadacze
osobistych, jak również biznesowych

kart debetowych. Co więcej, program
umożliwia połączenie kilku kart (na
przykład kart obojga małżonków) na
tym samym koncie lojalnościowym.
Punkty zgromadzone w programie
uChoose Rewards można zamienić na
atrakcyjne produkty (m.in. karty podarunkowe) lub zapłacić nimi za podróże
lub wycieczki. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z programu uChoose Rewards już dziś!
Zabezpiecz swoją kartę
Usługa CardValet firmy Fiserv pozwala posiadaczom kart debetowych
PSFCU VISA® na dodatkowe zabezpieczenie przed nieupoważnionym użyciem. Po pobraniu aplikacji CardValet ze sklepów internetowych Google
PlayTM lub App StoreSM, użytkownicy
mogą m.in.:
• włączyć i wyłączyć swoją kartę
przy pomocy smartfona;
• ustanowić powiadomienia o transakcjach w oparciu o kryteria kwoty,
lokalizacji, rodzaju zakupu;
• uzyskać dostęp do bilansu konta w
czasie rzeczywistym;
• ustawić preferencje dotyczące lokalizacji (np. aby karta mogła zostać
użyta tylko w ich obecności);
• ustalić limit wydatków - doskonała
opcja dla rodziców lub pracodawców;
• dokonać przeglądu dokonanych
transakcji.

*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. Uzyskane oprocentowanie zależeć będzie od historii
kredytowej. Oprocentowanie standardowe może się zmieniać w zależności od Prime Rate pierwszego dnia nowego cyklu rachunkowego. Prime Rate
publikowana jest w sekcji „Money Rates” dziennika The Wall Street Journal pierwszego dnia każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec, październik).
Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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PSFCU wspiera lokalne społeczności
Chociaż pandemia COVID-19 spowodowała niemal zamarcie życia społecznego w całych Stanach Zjednoczonych,
Nasza Unia znalazła sposób aby wspierać polonijną społeczność w tych trudnych czasach.
Koncert Jana Pawła II
Z okazji 100-lecia urodzin Świętego
Jana Pawła II, PSFCU była sponsorem
specjalnego koncertu. Pierwotnie miał
się on odbyć w słynnej, nowojorskiej
Carnegie Hall, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. W zamian, w niedzielę 21 czerwca artyści z
Polski, Stanów Zjednoczonych, Anglii,
Niemiec, Korei, Włoch, Japonii, Tajwanu, Turcji i Szwajcarii uczcili Wielkiego
Polaka koncertem on-line.

Wśród artystów, którzy wystąpili w
czasie transmitowanego na żywo w internecie koncertu była mieszkająca w
Nowym Jorku pianistka i profesor Columbia University, Magdalena Stern-Baczewska (zagrała pierwszą część Sonaty cis-moll op. 27 nr 2 „Księżycowej”
Beethovena). W programie koncertu

było m.in. prawykonanie arii z „Opery
Hiob” Krzesimira Dębskiego napisanej
na podstawie dramatu Karola Wojtyły,
a zamówionej przez Polską Operę Królewską, „Legenda i Caprise” H. Wieniawskiego, „Ave Maria” F. Schuberta,
„Laudate Dominum” W. A. Mozarta.
PSFCU była jednym z głównym sponsorów koncertu, który dzięki przekazowi
internetowemu, można było oglądać na
całym świecie.
Dla seniorów
W czerwcu dalej pomagaliśmy ludziom szczególnie dotkniętym przez
pandemię koronawirusa. Korzystając
ze wsparcia Specjalnego Funduszu Pomocy PSFCU, wolontariusze Polish
Filmmakers NYC przeprowadzili trzecią akcję pomocy. Tym razem paczki z
żywnością trafiły do polonijnych seniorów przebywających w Pete McGuinness Senior Center na nowojorskim
Greenpoincie, a w akcji pomagali księ-

PSFCU ufundowała paczki żywnościowe dla seniorów

ża z parafii pw. św. Stanisława Kostki.
Do końca czerwca, Fundusz Specjalny
PSFCU wsparł 40 projektów na łączną
kwotę 200 tys. dolarów.
Podziękowania ze szpitala
„Wszystkim bardzo smakowało, jesteśmy wdzięczni z głębi naszych serc.
Podzieliliśmy się wszystkim: lekarze,
pielęgniarki, terapeuta od oddychania,
sekretarki, reszta naszego zespołu”- Nasza Unia otrzymała takie podziękowania
od lekarzy i personelu Christ Hospital
z Oak Lawn, IL. W czasie największych
zmagań z pandemią COVID-19, otrzymali oni dostawy polskiej żywności. Akcję zorganizowali wolonatriusze z Koła
nr 83 Podczerwone Związku Podhalan
w Ameryce Północnej, a PSFCU wsparła ich czekiem na 5 tys. dolarów.

Kierowniczka oddziału PSFCU w Orland Park, Grażyna
Pikul, przekazuje czek na 5 tys. dolarów prezesowi Koła
nr 83 Podczerwone, Bolesławowi Jarończykowi

APR*

ZŁÓŻ WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ KREDYTOWĄ I UZYSKASZ
OPROCENTOWANIE WSTĘPNE 0% APR PRZEZ 20 MIESIĘCY
*APR = Annual Percentage Rate. Promocyjne oprocentowanie wstępne w wysokości 0.00% APR dotyczy wszystkich transakcji zakupu na nowych konsumenckich kartach kredytowych, oprócz kart zabezpieczonych depozytem, otrzymanych w okresie od 15 stycznia do 31 lipca 2020 r. i dokonanych w ciągu 20 miesięcy od daty otwarcia konta karty kredytowej. Promocja nie dotyczy zmiany rodzaju karty. Podstawą
zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej, od której uzależnione będzie uzyskane oprocentowanie. Po okresie wstępnym obowiązywać będzie standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie
w wysokości od od 7.99% (5.99% na karcie Advantage) do 18.00% APR. Oprocentowanie standardowe może się zmieniać w zależności od Prime Rate pierwszego
dnia nowego cyklu rachunkowego. Prime Rate publikowana jest w sekcji „Money Rates” dziennika The Wall Street Journal pierwszego dnia każdego kwartału
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wymagane jest członkostwo w PSFCU. PSFCU zastrzega sobie prawo do przerwania promocji przed datą końcową. Inne
ograniczenia mogą obowiązywać.
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