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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Członków Naszej Unii
w ciągu całego roku
Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa oferuje atrakcyjne promocje wybranych produktów i usług.
Rok 2020 rozpoczęliśmy zachęcając Państwa
do wpłat na emerytalne konto IRA, uzyskując
tym samym potencjalny odpis w rozliczeniu
podatkowym za rok 2019 lub 2020. W okresie
do 15 kwietnia 2020 r. mogą Państwo uzyskać
specjalne podwyższone oprocentowanie na lokatach terminowych otwartych w ramach kont
emerytalnych IRA.
Skoro wspomniałem już o rozliczeniach
podatkowych, to chciałbym również przypomnieć Państwu, że zwroty podatkowe możecie Państwo kierować bezpośrednio na swoje
konta w Naszej Unii. Wystarczy tylko w odpowiednim miejscu formularza rozliczeniowego
wpisać numer bankowy PSFCU (ABA# 2260
82022) i numer swojego konta w naszej instytucji. W ten sposób zyskują Państwo pewność,
że przelew bezpiecznie i szybciej do Was dotrze, a fundusze będą dostępne natychmiast po
ich wpłynięciu na konto.
Czas niskich stóp procentowanych w Stanach Zjednoczonych sprzyja podjęciu decyzji o zakupie domu lub przefinansowaniu
posiadanej już pożyczki na nieruchomości.
Pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z
atrakcyjnej oferty kredytów hipotecznych

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

Aktywa

$2,080,044,403
Udzielone kredyty

$1,164,119,568
Wartość netto

$209,311,637
Liczba Członków

101,158

oferowanych przez Naszą Unię. Obecnie
oferujemy nisko oprocentowane pożyczki na
różne rodzaje nieruchomości, nie pobierając
przy tym dodatkowych opłat za obniżenie
oprocentowania w postaci tzw. punktów. W
Naszej Unii można otrzymać pożyczki już od
3 proc. wkładu własnego. Nie mamy żadnych
ukrytych kosztów związanych z aplikacją, a
w ramach promocji trwającej do 30 kwietnia
br., nie pobieramy opłaty od złożonych aplikacji w wysokości 350 dolarów.
Kredyty hipoteczne oferujemy na nieruchomości znajdujące się we wszystkich stanach, w których mamy nasze oddziały, jak
również w stanie Connecticut i na Florydzie.

Szczegóły wszystkich oferowanych przez
nas promocji zawsze znajdziecie Państwo
na stronie internetowej www.NaszaUnia.
com, rozmawiając z pracownikami naszych oddziałów lub dzwoniąc do Działu
Obsługi Klienta.
Dziękując za Państwa dotychczasową lojalność, zapraszam do dalszego korzystania
z naszych produktów i usług, zwłaszcza
podczas ich specjalnych promocji.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Przedstawiciele polonijnych organizacji i szkół z otrzymanymi od Naszej Unii pamiątkowymi plakietkami

Dziesięć lat obecności Naszej Unii w Illinois

W sobotę, 1 lutego br., z okazji dziesięciolecia obecności Naszej Unii w Chicagoland,
odbyła się wielka gala w chicagowskim
Copernicus Center, którą poprowadził Tomasz Kammel. Minister Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy
z okazji jubileuszu. Gratulacje dla PSFCU
złożył też obecny na uroczystości Ambasador RP w Waszyngtonie, prof. Piotr Wilczek.
Na scenie wręczono wyróżnienia dziesięciu
organizacjom polonijnym i szkołom, które
przyczyniły się do sukcesu PSFCU w Chicago i okolicach oraz rozlosowano wśród przybyłej publiczności dziesięć atrakcyjnych
nagród. Uroczystość zakończyły koncerty
Heleny Mlynkovej i zespołu Blue Cafe, które

rozgrzały ponad dwutysięczną publiczność
do czerwoności.
30 stycznia 2010 r. w aglomeracji chicagowskiej otwarte zostały pierwsze dwa oddziały Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej: w Norridge i Mt. Prospect. Po
dziesięciu latach Nasza Unia rozrosła się
do 6 oddziałów i 25 tysięcy Członków, co
stanowi jedną czwartą potencjału członkowskiego całej instytucji i sprawia, że
Illinois jest najprężniej rozwijającym się
rynkiem. „Nasz sukces, nasze osiągnięcia
są naprawdę wyjątkowe, a to przekłada się
nie tylko na stan konta, bo to tylko są cyfry,
ale na pomoc dla wielu polonijnych organizacji, dla polonijnych szkół, dla kościo...dokończenie na stronie 2
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Dziesięć lat obecności Naszej Unii w Illinois
...dokończenie ze strony 1

łów, dla naszej młodzieży i studentów.
Wszyscy znamy nasz program stypendialny, z którego rocznie trafia do polonijnych uczniów i studentów ponad pół
miliona dolarów. To najlepszy przykład
na to, że Nasza Unia dba o Polonię –
powiedział Przewodniczący Rady Dyrektorów, Krzysztof Matyszczyk. Dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski
przypomniał, że do tej pory nasi rodacy
w Wietrznym Mieście zdeponowali na
kontach 230 milionów dolarów swoich
oszczędności i zaciągnęli 320 milionów
dolarów pożyczek. „To jest niesamowity
sukces, za który przede wszystkim chciałem Państwu podziękować, bo to wszystko dzięki Państwa zaufaniu i rzetelności
– powiedział dyrektor Chmielewski .
Do aspektów finansowych i społecznych działalności Unii nawiązywali
kolejni goście: w tym Michael Fryzel,
pierwszy Amerykanin polskiego pochodzenia, który szefował Krajowej Administracji Unii Kredytowych (NCUA) w
latach 2008-9. „To z jednej strony jest
sukces w kategoriach biznesowych, bo
osiągnięcie przez Unię poziomu 2 miliardów aktywów i ponad stu tysięcy
członków, z czego jedną czwartą stanowią Polacy mieszkający w aglomeracji
chicagowskiej najlepiej o tym świadczy.
Z drugiej strony mamy do czynienia z

Uroczystość uświetniona została występami Haliny Mlynkowej (na zdjęciu) oraz zespołu Blue Cafe

bardzo pięknym, integrującym aspektem działalności Unii na rzecz środowiska członkowskiego poprzez wspieranie
wielu przedsięwzięć polonijnych na

płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i
szkolnej” – napisał Prezydent RP Andrzej
Duda w okolicznościowym liście, odczytanym przez Ministra Pawła Muchę.

Minister Paweł Mucha odczytuje okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Bezpośrednie przelewy zwrotów podatkowych na konto
Sezon podatkowy już w pełni, dlatego
warto pamiętać o możliwości otrzymania
zwrotu podatkowego bezpośrednio na
konto. Według danych statystycznych,
80 procent wszystkich zwrotów podatkowych wysyłanych przez IRS jest przelewana elektronicznie bezpośrednio na
konto podatnika. Niesie to za sobą sporo
korzyści, gdyż pozwala uniknąć sytuacji,
w której czek ze zwrotem podatku zostanie zgubiony przez pocztę lub skradziony ze skrzynki pocztowej. Dodatkową
zaletą jest fakt, że fundusze są dostępne
natychmiast po ich wpłynięciu na konto. Aby otrzymać bezpośredni przelew
zwrotu podatkowego na konto w PSFCU,
w formularzu podatkowym należy wpisać numer rozliczeniowy Naszej Unii
(226082022) oraz numer konta, na który
ma być zdeponowana kwota przelewu.
Należy pamiętać, że bezpośrednie

2

wpłaty zwrotów podatkowych z IRS mogą
być dokonane wyłącznie na konto podatnika lub na wspólne konto małżonków.
Dotyczy to zarówno deklaracji podatkowych składanych indywidualnie, jak i
łącznie z współmałżonkiem. Zwroty podatkowe mogą być deponowane bezpośrednio na konto oszczędnościowe lub
czekowe podatnika. Nie mogą one natomiast być wpłacane bezpośrednio z IRS
jako spłaty kredytów.
IRS ostrzega jednak podatników, którzy mogli paść ofiarą kradzieży tożsamości. Używając skradzionych informacji,
przestępcy mogą złożyć fałszywą deklarację podatkową, przy czym zwrot podatkowy będzie przelany bezpośrednio
na konto ofiary. Następnie kontaktują się
oni z ofiarą, podając się za windykatorów
lub pracowników IRS, z żądaniem zwrotu/wypłaty otrzymanej omyłkowo kwoty,

w przeciwnym wypadku grożąc potencjalnej ofierze aresztem, zawieszeniem
numeru Social Security lub wysokimi
karami. Należy pamiętać, że pracownicy
federalni nigdy nie będą żądać zapłaty jakichkolwiek opłat w formie gotówki lub
kart przedpłaconych. Jeżeli otrzymają
Państwo na konto nieoczekiwany zwrot
podatkowy, należy skontaktować się bezpośrednio z PSFCU oraz z IRS pod numerem 1-800-829-1040.
Należy przy tym pamiętać, że inna od
oczekiwanej kwota zwrotu podatkowego
nie musi oznaczać popełnionego oszustwa. IRS może dokonać korekty złożonej
deklaracji podatkowej, zmieniając kwotę
zwrotu podatkowego. W takim wypadku,
jednakże, podatnik otrzymuje od IRS list
z objaśnieniem dokonanych zmian.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów uzyskanych
z Krajowego Zrzeszenia Unii Kredytowych - Credit Union National
Association (CUNA).
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Kredyty hipoteczne w Naszej Unii
Po krótkim okresie wzrostu, stopy procentowe w USA znów zaczęły spadać.
Dzięki temu mamy teraz doskonałą okazję, by podjąć decyzję o kupnie nowego
domu lub przefinansowaniu istniejącego kredytu hipotecznego. A może zainteresowani Państwo jesteście kupnem
domu wakacyjnego w miejscu o cieplejszym klimacie?
Nasza Unia oferuje kredyty hipoteczne w czterech stanach, w których znajdują się nasze oddziały: Nowy Jork, New
Jersey, Illinois i Pensylwania. Poza tym,
kredyty hipoteczne oferujemy również
w stanach Connecticut i Floryda. Oferujemy oprocentowanie stałe, zmienne
i zmienne dwustopniowe. Kredyty hipoteczne rezydencyjne PSFCU na posiadłości zamieszkałe przez właściciela oferowane są na mieszkania własnościowe
(kondominia) oraz domy jedno-, dwu-,
trzy- i czterorodzinne. Kredyty takie
oferujemy z minimalnym wkładem własnym w wysokości już od 3%.
W dodatku do atrakcyjnych stóp procentowych na kredyty hipoteczne PS
FCU, warto również zauważyć, że Nasza
Unia nie pobiera dodatkowych opłat,
tzw. punktów w wysokości od 1% do
3% pożyczanej kwoty, jakie za ewentualne obniżenie oprocentowania pobierają banki komercyjne podczas finalizacji
umowy kredytowej i transakcji zakupu.
Oferujemy także opcję zagwarantowania
oprocentowania przy składaniu wniosku

oraz możliwość spłaty pożyczki przed
ustalonym terminem, i nigdy nie nakładamy opłat karnych za przedterminową
spłatę kredytu.
Promocja kredytów
hipotecznych PSFCU
Kolejnym dobrym powodem, aby skorzystać z atrakcyjnej oferty pożyczek hipotecznych Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej jest fakt, że do końca
kwietnia br. trwa promocja, w ramach
której nie pobieramy opłaty za złożenie
wniosku o kredyt hipoteczny. To dodatkowe $350 dolarów oszczędności, które
z pewnością przydadzą się Państwu na
domowe wydatki.
Wnioski kredytowe można składać
osobiście we wszystkich oddziałach
PSFCU. Można je też złożyć przez internet na stronie internetowej www.NaszaUnia.com w zakładce ‘Kredyty Hipoteczne’ (Mortgage Center). Jest to proste,
wygodne i szybkie. W zakładce tej znajdą
Państwo także aktualne oprocentowanie
kredytów oraz kalkulator kredytowy
(Mortgage Calculator), który pomoże obliczyć ile wyniesie rata Państwa kredytu,
jak długo zadłużenie będzie spłacane
oraz ile wyniosą zapłacone odsetki.
Właścicieli nieruchomości zachęcamy
natomiast do skorzystania z oferowanej
przez Naszą Unię linii kredytowej pod
zastaw domu (HELOC). Oferujemy ją na
bardzo korzystnych warunkach i również nie pobieramy opłat za złożenie
wniosku kredytowego.

Wyższy limit deponowanych czeków w
Bankowości Mobilnej
W odpowiedzi na prośby Członków PS
FCU, Nasza Unia podniosła dzienny
limit sumy czeków deponowanych za
pomocą Bankowości Mobilnej PSFCU z
$2 000 do kwoty $4 000 dla wszystkich
użytkowników. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest podwyższenie tej
kwoty, natomiast osoby, które już wcześniej korzystały z podwyższonego limitu dziennego, mogą obecnie deponować
czeki do łącznej dziennej kwoty w wysokości $6 000. Tak jak dotychczas, w przeciwieństwie do wielu dużych banków
oferujących tę usługę, Nasza Unia nie
stosuje miesięcznego limitu depozytów.
Aby skorzystać z tej usługi, należy pobrać najnowszą wersję aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU. Używając smartfona można zrobić zdjęcie przedniej i
tylnej strony czeku i zdeponować go bezpośrednio na konto czekowe w PSFCU.
Aplikacja ta jest bezpłatna i dostępna dla
użytkowników smartfonów z systemem
operacyjnym iOS lub Android. Należy
również pamiętać, by deponowany czek
był na odwrocie podpisany i opatrzony
instrukcją „For e-deposit only at PSFCU”.
Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie
internetowe stosowane przez operatora telefonii komórkowej. Czeki
mogą być wpłacane wyłącznie na konto czekowe w PSFCU. Inne
ograniczenia mogą obowiązywać.

Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Promocja dotyczy pożyczek na domy 1-4 rodzinne zamieszkałe przez właściciela. Pożyczkobiorca musi spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty kredytu. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają
prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI). Oferta tylko dla Członków PSFCU. Kredyty nie są oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia
mogą obowiązywać.
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Co się dzieje w Naszej Unii
kowie Naszej Unii spożyli ponad cztery
tysiące pączków.
Tydzień wcześniej we wszystkich
placówkach PSFCU pamiętano także
o obchodach Walentynek. Z tej okazji
w oddziałach na Członków Naszej Unii
czekały najlepsze życzenia oraz słodkie upominki.
Polska Noc z NJ Devils

Każdego miesiąca pracownicy Naszej
Unii uczestniczą w kilkudziesięciu wydarzeniach organizowanych przez PS
FCU czy społeczność polonijną. Wiele z
nich nie odbyłoby się, gdyby nie sponsoring i dotacje z Naszej Unii.
Happy #PączkiDay

Słodkie specjały w oddziale PSFCU
w Ridgewood, NY

Przepyszne pączki w oddziale PSFCU
w Wallington, NJ

Jak co roku, tradycji stało się zadość.
W Tłusty Czwartek na Członków Naszej
Unii czekały w oddziałach pączki i inne
wyroby cukiernicze.
Słodkimi, puszystymi wypiekami z
pobliskich polskich cukierni częstowali
się wszyscy, którzy 20 lutego br. odwiedzili jeden z 20 oddziałów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Pączki z lukrem, z pudrem, z różanym

nadzieniem, czy wypełnione budyniem… Były także faworki czy chruściki.
Jak co roku dopisywały apetyty, a Człon-

Walentynkowe łakocie i nowa promocja PSFCU

Polscy kibice w Prudential Center w Newarku

Ponad stu Członków Naszej Unii wzięło udział w Polskiej Nocy z drużyną hokejową New Jersey Devils. Pierwszego
lutego w słynnej hali „The Rock” w Newark, NJ, hokeiści Devils podejmowali
Dallas Stars. Na trybunach nie zabrakło
setek Polaków, którzy dopingowali miejscowych. Jedną z atrakcji Polskiej Nocy
była możliwość spotkania się z polskimi bokserami, w tym pretendentem do
tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej
Adamem Kownackim. Nasza Unia była
głównym sponsorem wydarzenia.

Emerytura CZEKA KAŻDEGO Z NAS
MY POMOŻEMY CI SIĘ NIĄ nacieszyć

Nagroda dla darczyńców w Union, NJ

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEGO OPROCENTOWANIA LOKAT TERMINOWYCH IRA
18 MIESIĘCY
2 LATA
30 MIESIĘCY
3 LATA
4 LATA
5 LAT

2.33%
2.43%
2.53%
2.63%
2.79%
2.94%

APY*
APY
APY

APY
APY
APY

*APY - Annual Percentage Yield. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. Fundusze na otwarcie
lokaty terminowej muszą być zdeponowane na nowym lub istniejącym koncie IRA w okresie promocji. Minimum do otwarcia lokaty terminowej wynosi $500.00, maximum to dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalony przez Internal Revenue Service na rok 2019 lub 2020. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty z kont terminowych oraz kary podatkowe za
wypłaty z kont IRA. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod
numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultowana z doradcą podatkowym.
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