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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Zgodnie z noworocznymi zapowiedziami
pierwszy
kwartał 2021 r. w
Naszej Unii mija
bardzo
pracowicie. Efekty tej pracy
służyć będą wszystkim naszym Członkom PSFCU i z dużą przyjemnością chcę
przedstawić pierwsze z nich.
Mimo trwającej pandemii i wielu obostrzeń z nią związanych Nasza Unia w
ciągu minionego roku realizowała projekt
renowacji Centrum Operacyjnego w Fairfield, NJ i otwarcia tam kolejnego oddziału, który będzie służył coraz liczniejszej
Polonii zamieszkałej w okolicach Fairfield, NJ. Zakończenie tego przedsięwzięcia nastąpi w najbliższych tygodniach.
Jestem przekonany, że nowoczesne wnętrze nowego oddziału, jego dogodna lokalizacja i profesjonalna obsługa będą źródłem udanych transakcji finansowych
dla wielu obecnych i nowych Członków
Naszej Unii.
Trwający prawie rok pandemia postawiła przed nami nowe zadania. Podążając za
potrzebami, jakie stwarza obecna sytuacja
stworzyliśmy atrakcyjnie oprocentowany program pożyczkowy umożliwiający
przeniesienie wysoko oprocentowanego
zadłużenia z kart kredytowych w innych
instytucjach finansowych do Naszej Unii,

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 stycznia 2021 r.

Aktywa

$2,406,587,973
Udzielone kredyty

$1,210,978,796
Wartość netto

$214,922,770
Liczba Członków

104,684

gdzie oprocentowanie jest znacznie niższe.
Wierzymy, że pożyczka konsolidacyjna z
konkurencyjnym oprocentowaniem pomoże wielu Członkom PSFCU zminimalizować negatywny wpływ pandemii na ich
sytuację finansową.
Już końcem kwietnia br. otrzymacie
Państwo pierwsze wyciągi z kont w nowej,
atrakcyjnej szacie graficznej. Przejrzysta,
nowoczesna forma umożliwi Państwu jeszcze lepszą kontrolę transakcji na kontach,
monitorowanie oszczędności i spłat pożyczek. Nawiązując do tych ostatnich zachęcam Państwa do skorzystania z rekordowo
niskich stóp oprocentowania na pożyczki
rezydencyjne i komercyjne jakie obecnie proponuje nasza Unia. Pragnę przypomnieć, że pożyczki na nieruchomości
rezydencyjne dostępne są również w sta-

nach Connecticut, Floryda i Pensylwania,
a pożyczki komercyjne oferujemy też w
stanie Illinois, w dodatku do tradycyjnych
rejonów naszego działania: Nowego Jorku i
New Jersey. Wszystkie produkty pożyczkowe proponowane przez Naszą Unię, oprócz
konkurencyjnego oprocentowania mają też
bardzo niskie opłaty z nimi związane, co
czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
W trwającym okresie rozliczeniowym
przypominam Państwu o zadbaniu o to,
aby zwrot podatkowy w szybki i bezpieczny sposób został zdeponowany bezpośrednio na Państwa kontach. W tym celu
numer konta w Naszej Unii i nasz numer
bankowy (routing number) należy wpisać
w odpowiednie rubryki na rozliczeniu.
W razie potrzeby potwierdzenia danych
...dokończenie na stronie 2

Nowy oddział PSFCU w New Jersey!

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa otwiera swój 21. oddział. Już od
1. kwietnia br. będzie można przyjść do placówki Naszej Unii w Fairfield, New Jersey.
Nowy oddział będzie mieścił się w budynku Centrum Operacyjnego PSFCU przy
9 Law Drive w miejscowości Fairfield. Siódma placówka Naszej Unii w stanie New Jersey jest położona przy zjeździe z autostrady
stanowej 46 na Fairfield Rd. Niedaleko prze-

biega autostrada międzystanowa 80, łącząca
Pensylwanię z Nowym Jorkiem. Zlokalizowany w hrabstwie Essex w północnej części
stanu oddział będzie dogodną lokalizacją
dla stale rosnącej w okolicy Polonii.
Nowy oddział będzie mieścił się na
pierwszym piętrze Centrum Operacyjnego posiadanego przez PSFCU od 2005 r.
Budynek przeszedł w 2020 r. gruntowny

Wesołego Alleluja!

...dokończenie na stronie 2

wszystkim Członkom Naszej Unii,
Ich Rodzinom i całej Polonii życzy
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
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konta zapraszam do kontaktu z pracownikami PSFCU w oddziałach lub telefonicznym Centrum Obsługi Klienta.
Pandemia COVID-19 ograniczyła w
dużym stopniu ilość spotkań i wydarzeń polonijnych. Cieszę się tym bardziej, że 1 marca odbyła się w obecności władz lokalnych i reprezentantów
Polonii tradycyjna uroczystość związana z Dniem Generała Pułaskiego w
Muzeum Polskim w Chicago, IL. Nasza
Unia była tam obecna i należała do
głównych sponsorów tego ważnego dla
Polonii w Chicago wydarzenia.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam Państwu oraz Państwa bliskim życzenia zdrowia oraz
harmonii w każdej dziedzinie życia.
Życzę, aby tegoroczny okres świąteczny obfitował w pozytywne decyzje oraz
abyśmy mogli spędzić te Święta zgodnie z naszą tradycją oraz obyczajami.

Nowy wygląd wyciągów z kont PSFCU

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Nowy oddział - cd.
...dokończenie ze strony 1

remont i modernizację, dzięki czemu
nowa placówka będzie dysponowała nowoczesnym wnętrzem i wyposażeniem.
Nowy oddział oferuje wszystkie usługi i
produkty Naszej Unii, dysponuje bankomatem oraz rozległym parkingiem.
Najnowsza, 21. placówka PSFCU
mieści się pod adresem: 9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, telefon: 973-808-4240.
Oddział czynny: poniedziałek – piątek
9:00 – 19:00 oraz w soboty 9:00 – 15:00.
Zapraszamy do korzystania z usług nowego oddziału!

Nowy wygląd wyciągu z konta oszczędnościowego

Z końcem kwietnia zaczną Państwo
dostawać wyciągi z konta w PSFCU
o zmienionym wyglądzie. Informacje
dotyczące konta będą podane w bardziej

przejrzysty sposób, znacznie ułatwiający
ich odczytanie.
Mamy nadzieję, że zmiany spodobają
się Państwu i zyskają Waszą akceptację.

Ankieta Członkowska PSFCU 2021
Po 15 lutego br. losowo wybrani
Członkowie PSFCU otrzymali Ankietę
Członkowską PSFCU za rok 2021. Jej
przygotowaniem i dystrybucją zajmuje
się renomowana na rynku badań rynkowych firma Raddon, Inc. Wszystkie
odpowiedzi są tajne i będą wykorzystane w czasie procesu podejmowania
decyzji wewnątrz PSFCU.
Wszystkie ankiety zostały wysłane
do losowo wybranych gospodarstw do-
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mowych: każde z nich otrzymało tylko
jedną ankietę. Członkowie PSFCU, którzy w preferencji wybrali język angielski albo nie wybrali żadnego języka,
otrzymują ankietę po angielsku. Osoby,
które wybrały język polski, powinny
otrzymać papierową wersję ankiety po
polsku.
Jako wyraz wdzięczności za wypełnienie tak ważnej dla Naszej Unii ankiety, PSFCU wylosuje dziesięć nagród

po 500 dolarów każda. W losowaniu
mogą wziąć udział wszyscy, którzy
wypełnią ankietę, podpiszą i wyślą ją
pocztą (wersja papierowa) lub pocztą
elektroniczną do dnia 19 marca br.
Regulamin losowania nagród znajdą
Państwo na stronie www.psfcu.com w
sekcji „News”. Jeśli nie odesłali Państwo jeszcze Ankiety Członkowskiej,
zróbcie to jeszcze dzisiaj i weźcie
udział w losowaniu nagród.
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Kredyty hipoteczne PSFCU
Niskie stopy procentowe to idealna okazja aby kupić nieruchomość. Nie czekaj,
złóż wniosek o pożyczkę już dzisiaj.
W PSFCU oferujemy kredyty hipoteczne na mieszkania własnościowe
(condominium) oraz domy od jedno- do
czterorodzinnych, zamieszkane przez
właściciela. Członkowie Naszej Unii
mogą wybrać oprocentowanie stałe lub
zmienne. Oferujemy także wzięcie pożyczki hipotycznej z niskim wkładem
własnym: już od 3 procent.
Pożyczki w sześciu stanach
PSFCU udziela pożyczek na nieruchomości w stanach, gdzie Nasza Unia
posiada oddziały: Illinois, Nowy Jork,
New Jersey, Pensylwania. W dwóch kolejnych stanach, pożyczkę można uzyskać za pośrednictwem specjalnych
przedstawicieli PSFCU:

• Connecticut – Pani Dorota Ciszewska, tel. kom. 203-913-7503, e-mail: dciszewska@psfcu.net;
• Floryda – Pani Monika Sokołowski,
tel. kom. 941-740-3375.
Jeśli myślisz o zakupie komercyjnych
nieruchomości w Chicago lub innej miejscowości stanu Illinois, skontaktuj się z
Panem Robertem Radkowskim, tel. 312995-4061, e-mail: rradkowski@psfcu.net.
Jesteśmy konkurencyjni!
Kredyt hipoteczny w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej to:
• niskie stopy oprocentowania w porównaniu z innymi instytucjami finansowymi;
• brak tzw. punktów, czyli dodatkowych opłat w wysokości 1-3 proc. od
kwoty pożyczonej;
• brak ukrytych opłat, takich jak: origi-

nation fee, czyli opłaty za uaktywnienie
pożyczki;
• możliwość spłaty pożyczki przed
ustalonym terminem (nie nakładamy kar
za przedpłaty);
• obsługa pożyczek przeprowadzana
jest od początku do końca w oddziałach
PSFCU.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytów hipotecznych w PSFCU prosimy odwiedzić jeden
z oddziałów Naszej Unii lub zadzwonić
do Centrum Obsługi Klienta pod bezpłatny numer telefonu: 1.855.PSFCU.4U.
Minimalny wkład własny w wysokości 3% dotyczy 5-, 7- i 10-letnich kredytów na domy jednorodzinne o oprocentowaniu zmiennym. Oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej
wnioskodawcy i innych czynników. Kredyty z wkładem własnym
poniżej 20% wymaga wykupienia prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI). Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Skorzystaj z nowego kredytu konsolidacyjnego w Naszej Unii
Masz problemy ze spłatą licznych
pożyczek? Czy miesięczne spłaty
kredytów przewyższają Twoje możliwości finansowe? Nie możesz spłacić
kart kredytowych z innych instytucji
finansowych? Nie ma problemu –
weź kredyt konsolidacyjny w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kedytowej i odzyskaj spokój ducha.
Dlaczego kredyt konsolidacyjny?
Zastanawiasz się, co to jest kredyt
konsolidacyjny i czy warto z niego skorzystać? To rozwiązanie pozwoli połączyć Twoje różne pożyczki w jeden
kredyt. Dzięki niemu możesz płacić

znacznie niższą ratę miesięczną i zapanować nad swoimi finansami lub znacznie obniżyć koszt obsługi zobowiązań,
gdyż kredytem konsolidacyjnym możesz spłacić kredyty gotówkowe lub zadłużenie na kartach kredytowych.
Kredyt konsolidacyjny w Naszej Unii
to propozycja dla osób, które spłacają już
kilka produktów finansowych i chciałyby zmniejszyć ciężar comiesięcznych
rat. Jest atrakacyjny dla wszystkich,
którym ze względu na posiadanie wysokiego zadłużenia lub wielu różnych zobowiązań, banki nie chcą już przyznać
choćby niewielkiej, nowej pożyczki.

Spłacaj długi z Naszą Unią
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa oferuje Członkom Naszej
Unii kredyt konsolidacyjny do 20 tysięcy dolarów. Jest on oprocentowany już
od 6,99 proc. APR* i udzielany na okres
do 60 miesięcy. Kredyt konsolidacyjny
może być użyty do spłaty zadłużenia w
innych instytucjach finansowych i nie
można go traktować jako źródła dodatkowej gotówki.
Złóż wniosek o kredyt konsolidacyjny w Naszej Unii i zapewnij sobie
finansowy komfort oraz stabilną przyszłość już dzisiaj.

ZAPEWNIJ SOBIE
FINANSOWY

komfort

SKORZYSTAJ Z KREDYTU
KONSOLIDACYJNEGO PSFCU
już od

6.99% 60
APR* na

miesięcy

Annual Percentage Rate. Kwota kredytu do 20 000 USD na przefinansowanie istniejącego zadłużenia w innych instytucjach finansowych (z wyłączeniem zadłużenia w PSFCU). Maksymalny okres spłaty kredytu
wynosi do 60 miesięcy. Kredyt dostępny dla wnoskodawców w zależności od oceny kredytowej minimum 640 FICO: aby zakwalifikować sie na 6.99% APR wymagane FICO 750 lub wyższe; na 8.99% APR wymagane
FICO między 720-749. Oprocentowanie uwzględnia zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego PSFCU na którym została
wydana pożyczka. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Oferty, oprocentowanie i warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta ważna tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z oddziałem PSFCU lub Centrum
Obsługi Klienta pod numerem 1-855-773-2848.
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Z życia Naszej Unii
Nasza Unia stara się być wszędzie tam,
gdzie dzieje się coś ważnego dla społeczności polonijnej. To szczególnie ważne w czasie pandemii COVID-19, która
zmieniła drastycznie życie wszystkich.
Happy #PączkiDay!
Pomimo pandemii koronowirusa,
pamiętaliśmy o Tłustym Czwartku w
oddziałach Naszej Unii. We wszystkich
20 oddziałach na Członków Naszej Unii
czekało tego dnia kika tysięcy pączków.
Każdy, kto przyszedł do placówki PS
FCU, mógł się poczęstować tradycyjnym
pączkiem, oczywiście z zachowaniem
środków bezpieczeństwa wymaganych
w okresie pandemii.

Grupa polonijnych wolontariuszy ze
stanu Connecticut rozprowadziła blisko
2 000 pączków wśród weteranów, senio-

rów, pielęgniarek, lekarzy, policjantów i
strażaków. Rozpoczęta w Walentynki akcja zakończyła się we wtorkowe ostatki,
a jej sponsorem była Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa.
„Dzięki funduszom z Polsko-Słowiań
skiej Federalnej Unii Kredytowej zakupiliśmy oraz dostarczyliśmy setki pączków
rezydentom domów opieki i centrów seniora, weteranom, schroniskom, szpitalom, klinikom, policjantom oraz strażakom. Nasze pączki trafiły też do Urzędu
Miasta New Britain. Przeprowadziliśmy
akcję z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanych COVID-19” - powiedziała inicjatorka przedsięwzięcia Anna
Kobylarz.
Wspieramy polskie organizacje
PSFCU nie przestaje wspierać polskich

szkół dokształcających w Chicago i okolicach oraz na Wschodnim Wybrzeżu.
Szczególnym opieką otaczamy te placówki, które pomimo pandemii, nie przerwały nauki bezpośredniej. W lutym w kilku
z nich odbyło się uroczyste ślubowanie
pierwszoklasistów, na które przybyły kierowniczki miejscowych oddziałów PSF-

CU. Uczniowie otrzymali okolicznościowe nagrody pieniężne.
Nasza Unia pamiętała także o góralach
mieszkających w metropolii chicagowskiej. PSFCU było sponsorem wirtualnego Konkursu Poezji i Gawędy Góralskiej
zorganizowanego w Chicago przez Związek Podhalan w Ameryce Północnej.

Dziesięcioro wylosowanych Człon
ków Naszej Unii odebrało nagrody za
udział w grudniowej promocji “Polecaj i
wygrywaj”, w której można było wygrać
nagrodę za polecenie nowego Członka
PSFCU. Wszyscy odebrali czeki na 500
dolarów każdy. Nagrodzeni Członkowie
PSFCU to mieszkańcy: Oak Lawn, Palos
Hills, Hoffman Estates w stanie Illinois,
dwoje z Maspeth i jedna z Ridgewood w
Nowym Jorku oraz ze stanu New Jersey
(West Caldwell, Fairfield, Spring Valley,
East Hanover). Gratulujemy!

Karta kredytowa PSFCU VISA® ELITE
Robiąc codzienne zakupy kartą
PSFCU VISA® Elite
za każdego wydanego dolara
zyskujesz 1,25 punktu lojalnościowego,
wymienialnego na gotówkę
lub atrakcyjne nagrody
Program punktów lojalnościowych wymienialnych na gotówkę oferowany jest wyłącznie na karcie PSFCU VISA® ELITE. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest
ocena historii kredytowej. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane członkostwo w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.
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