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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Jesteśmy w środku sezonu wakacyjnego, który
mam nadzieję pomimo
pewnych
ograniczeń
związanych z nieustępującą pandemią jest dla
Państwa bardzo udany. Analizując transakcje
dokonywane na naszych kartach debetowych
i kredytowych widzimy, że w tym roku coraz
większa liczba Członków Naszej Unii podróżuje i spędza urlopy poza miejscem zamieszkania. Jako Wasza instytucja finansowa dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo
podczas podróży mieli maksymalnie ułatwiony dostęp do swoich funduszy. W szczególności zachęcam do korzystania z naszych
kart debetowych i kredytowych, które oprócz
wygodnego dokonania wszelkich transakcji
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za
granicą dają też Państwu możliwość zdobycia
dodatkowych przywilejów lojalnościowych,
które uzyskacie Państwo korzystając często
z naszych kart. Z kolei używając naszej bankowości mobilnej i internetowej mogą Państwo
na bieżąco monitorować wszystkie transakcje
na swoich kontach. Pragnę też przypomnieć
o bezprowizyjnej możliwości wybierania
gotówki z ponad 33,000 bankomatów rozlokowanych we wszystkich stanach, które
z łatwością zlokalizujecie Państwo używając
naszej aplikacji mobilnej. Pracownicy naszego Centrum Obsługi Klienta z przyjemnością
pomogą Państwu we wszelkich sytuacjach
związanych z naszymi usługami.

Jednym z efektów pandemii są panujące
od ponad roku bardzo niskie stopy procentowe. Zachęcam Państwa do zapoznania się
z oprocentowaniem i warunkami naszych
kredytów hipotecznych, które są bardzo
konkurencyjnym produktem dla wszystkich, którzy kupują dom lub myślą o refinansowaniu pożyczki hipotecznej.
Renoma Naszej Unii od dawna przekracza granice Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy rozpoznawani i doceniani przede
wszystkim w Polsce, gdzie obecnie mieszka ponad 10 tysięcy Członków PSFCU. Już
po raz kolejny miałem zaszczyt spotkać się
z Pierwszą Damą RP Panią Agatą Kornhauser-Dudą, która z olbrzymim zainteresowaniem
obserwuje działalność Naszej Unii i wielokrotnie, wraz z Panem Prezydentem Andrze-

jem Dudą, wyrażała uznanie dla osiągnięć
i pracy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Jest to uznanie skierowane nie
tylko do woluntariuszy i pracowników Naszej Unii, ale też do wszystkich Członków,
których lojalność i zaangażowanie są podstawą naszego sukcesu.
Kończąc, życzę wszystkim Państwu udanych końcowych tygodni wakacji. Niech
nabyta podczas wypoczynku energia będzie
dla nas wszystkich motorem do nowych inicjatyw zarówno w życiu personalnym, jak
i zawodowym.
Z wyrazami szacunku,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Spotkanie Dyrektora Wykonawczego PSFCU
z Pierwszą Damą RP
W poniedziałek, 12 lipca br. Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski spotkał
się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z
Pierwszą Damą RP, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Podczas spotkania, w którym wziął
również udział minister Adam Kwiatkowski,
rozmawiano o pomocy udzielanej przez PS
FCU środowisku polonijnemu w USA w trakcie trwania pandemii COVID-19. Mówiono
również o pomocy udzielanej przez PSFCU
seniorom w czasie lockdownów oraz o ekonomicznych skutkach pandemii w USA.
Już od siedmiu lat, PSFCU współorganizuje akcję charytatywną pod nazwą „Świąteczny Uśmiech Dziecka”, w ramach której

Członkowie PSFCU mogą dokonywać wpłat
na wybrane hospicja dla dzieci w Polsce oraz
na pomoc potrzebującym dzieciom w USA.
Kilkukrotnie zbiórka ta obejmowała hospicja
rekomendowane przez Pierwszą Damę RP.
Pierwsza Dama wyraziła na ręce pana
Chmielewskiego podziękowania za wkład
Naszej Unii oraz darczyńców we wsparcie
osób, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Rozmawiano o rozwijającej się w Polsce opiece paliatywnej, potrzebach pacjentów
hospicyjnych oraz pracujących na ich rzecz
placówek, jak również o kolejnej, ósmej już
edycji akcji „Świąteczny Uśmiech Dziecka”,
która rozpocznie się jesienią br.

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Aktywa

$2,528,760,110
Udzielone kredyty

$1,221,468,123
Wartość netto

$219,579,654
Liczba Członków

107,071

Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski podczas spotkania z Pierwszą Damą RP Foto: Grzegorz Jakubowski - KPRP
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Chroń się przed oszustami
Wraz ze ewolucją nowych technologii internetowych i mobilnych, sprawowanie
kontroli nad finansami osobistymi stało
się znacznie łatwiejsze. To co wcześniej
wymagało wizyty w oddziale można teraz wygodnie zrobić w ciągu kilku minut
za pomocą telefonu komórkowego lub
komputera domowego. Niestety oznacza
to również, że oszustom łatwiej jest nakłonić Cię do przekazania im zasobów
finansowych lub wyłudzenia informacji,
które im to umożliwią.
Oszustwa mogą być dokonywane za
pośrednictwem fałszywych wiadomości
e-mail, wiadomości tekstowych, połączeń
głosowych, poczty, a nawet przez osobę,
która niespodziewanie pojawi się pod
Twoimi drzwiami. Niezależnie od sposobu, celem oszusta jest nakłonienie ofiary do szybkiego wysłania pieniędzy, nie
dając jej czasu na zastanowienie się nad
charakterem transakcji. Najlepszym przykładem jest telefon lub SMS z groźbą podjęcia działań przez organy ścigania i/lub
deportacji, o ile szybko nie wyślesz pieniędzy usługą płatności internetowych
taką jak PayPal, lub w formie przekazu
pieniężnego albo kart upominkowych.
Inną powszechną techniką, często stosowaną gdy coś sprzedajesz, jest wysłanie
fałszywego czeku na kwotę wyższą niż
ustalona przez Ciebie cena sprzedaży,
z prośbą o szybkie przesłanie różnicy w
inne miejsce, zanim zostaniesz powiadomiony przez swoją instytucję finansową,
że oryginalny czek był fałszywy.
Kolejny rodzaj oszustwa ma na celu
wyłudzenie danych osobowych, aby
umożliwić oszustom bezpośredni dostęp
do Twojego konta. Mogą to być phishingowe wiadomości e-mail, połączenia telefoniczne lub wiadomości tekstowe, zwykle
informujące o zablokowanym koncie lub
karcie kredytowej, problemie z numerem
Social Security, itp. Oszuści poproszą Cię
o podanie danych osobowych, rzekomo
w celu weryfikacji Twojej tożsamości, na
przykład w celu otrzymania federalnej
zapomogi w ramach programu stymulacyjnego. Jeśli odbierzesz taki telefon, np.
od osoby twierdzącej, że jest z PSFCU
i prosi o podanie danych osobowych
w związku z transakcją lub wnioskiem
kredytowym, i nie masz pewności, kto
dzwoni, rozłącz się i oddzwoń do nas pod
bezpłatny numer telefonu 1.855.773.2848.
Nie ufaj wyświetlonemu identyfikatorowi
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dzwoniącego – numery telefonów na tzw.
Caller ID można łatwo sfałszować. Nigdy
nie podawaj żadnych danych identyfikacyjnych, chyba że masz całkowitą pewność kim jest Twój rozmówca, a powód
rozmowy jest uzasadniony.
Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail
z nieznanego źródła z prośbą o zweryfikowanie swojej tożsamości w celu uzyskania jakiejkolwiek korzyści lub pomocy,
nie klikaj na żadne załączone linki. Może
to spowodować pobranie złośliwego oprogramowania lub umożliwić dostęp do informacji na Twoim urządzeniu. Sprawdź,
czy wiadomość jest autentyczna, a nazwa
domeny nadawcy jest dokładna i nie zawiera błędów. Pamiętaj również, że pracownicy PSFCU, IRS, czy Social Security
Administration nigdy nie poproszą Cię
o podanie jakichkolwiek poufnych danych osobowych, numeru konta lub numeru Social Security za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub SMS-a.
Aktualizuj swoje dane kontaktowe
Najprostszym sposobem ochrony
przed oszustwami jest aktualizacja danych kontaktowych na kontach. W ten
sposób, jeśli na Twoim koncie zostanie
wykryta jakakolwiek podejrzana aktywność, będziemy mogli się z Tobą skontaktować i zweryfikować transakcję.
Tego lata ten prosty krok ochronny
niesie ze sobą dodatkową korzyść. Jeśli
zaktualizujesz dane kontaktowe na swoim koncie w PSFCU do 15 września, automatycznie weźmiesz udział w losowaniu
jednego z czterech iPadów. Szczegółowe
informacje o losowaniu oraz jego oficjalny regulamin znajdują się na stronie
www.psfcu.com w dziale Wiadomości.
Polecamy również zarejestrowanie się
na elektroniczne wyciągi z konta. Wyciągi elektroniczne są szybką, wygodną,
bezpieczną i przyjazną dla środowiska
alternatywą dla wyciągów papierowych
i zapobiegają zdobyciu informacji finansowych przez kogoś, kto mógłby wykraść
pocztę ze skrzynki pocztowej.
Powiadomienia o podejrzanych
transakcjach
Jeśli posiadasz Kartę Debetową PSFCU
VISA®, nie musisz się martwić, że ktoś
dokona nieautoryzowanej transakcji, a Ty
nie będziesz o tym wiedzieć dopóki nie
zalogujesz się do Bankowości Internetowej, otrzymasz wyciąg z konta lub odwiedzisz oddział Naszej Unii. Zapisz się na

tekstowe powiadomienia o podejrzanych
transakcjach. Jeśli transkacja wyda się
podejrzana, nadzorowany przez PSFCU
system wyśle natychmiast wiadomość
tekstową na Twój telefon komórkowy. W
ten sposób będziesz mógł niezwłocznie
zareagować, jeśli transakcję przeprowadzi osoba do tego nieupoważniona.
Aby otrzymywać powiadomienia SMS
o podejrzanych transakcjach na swój telefon komórkowy musisz się wcześniej
zarejestrować. Skontaktuj się z naszym
Centrum Obsługi Klienta; otrzymasz na
swój telefon komórkowy następującą
wiadomość tekstową z numeru 207-33:
„PSFCU Debit Card Fraud Alerts activation text. Reply YES to confirm your enrollment, HELP to help, STOP to cancel
texting. Msg&Data Rates may Apply”.
Inną opcją jest skorzystanie z usługi
CardValet®. Pobierz na telefon komórkowy aplikację CardValet®, która pozwala
posiadaczom kart debetowych PSFCU
chronić swoje karty przed oszustwami za pomocą ustawionych powiadomień, jak również daje możliwość ustawiania limitów transakcji na kartach.
Masz również możliwość wyłączenia
i włączenia karty w razie potrzeby.
Zabezpieczenia kart kredytowych
Za pomocą Bankowości Internetowej
Naszej Unii, posiadacze kart kredytowych PSFCU mogą sprawować kontrolę
nad kontami swoich kart. Mogą np. odmówić transakcji w czasie rzeczywistym
oraz otrzymywać powiadomienia o dokonanych transakcjach.
Jeżeli przedłożona do zapłaty transakcja
spełnia warunki kontrolne skonfigurowane przez posiadacza karty, może ona zostać zatwierdzona lub odrzucona, a karta
może zostać automatycznie zablokowana.
W zależności od ustawień wybranych
przez właściciela karty, powiadomienia
o transakcjach mogą być wysyłane pocztą
elektroniczną lub jako wiadomość SMS.
Przykładem mogą być powiadomienia
o transakcjach przekraczających ustaloną
wcześniej kwotę lub dokonywanych poza
normalną lokalizacją, np. za granicą.
Korzystając z powyższych prostych porad i narzędzi, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko narażenia się na oszustwo.
Jeśli jednak uważasz, że padłeś ofiarą
oszustwa, natychmiast skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).
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Programy lojalnościowe na kartach PSFCU VISA®
Czy jest coś lepszego niż ulubiona książka, koncert lub wymarzona podróż? Tak
- to, książka, koncert lub podróż, za które
nie musisz płacić! Jest to możliwe dzięki programom lojalnościowym oferowanym przez karty płatnicze PSFCU VISA®.
Programy lojalnościowe to doskonały
sposób na zmaksymalizowanie zysków
przy dokonywaniu codziennych zakupów. Przy każdej transakcji zakupu, otrzymujesz dodatkowo punkty lojalnościowe,
które możesz potem wymienić na gotówkę, atrakcyjne produkty lub usługi podróżne. Niektóre karty oferują stałą stawkę nagród za wszystkie zakupy, podczas
gdy inne zapewniają podwyższoną stawkę w określonych kategoriach wydatków,
takich jak podróże lub restauracje. Poniżej przedstawiamy programy lojalnościowe oferowane z kartami PSFCU VISA®.
CU Rewards
CU Rewards to program lojalnościowy oferowany posiadaczom niektórych
kart kredytowych PSFCU VISA®. Posiadacze kart Premier i Liberty uczestniczą
w programie, w ramach którego za każdego wydanego dolara właściciel karty
otrzyma jeden punkt lojalnościowy.

Warto jednak pamiętać, by sprawdzać
oferty specjalne na stronie programu
– www.curewards.com. Znaleźć tam
możemy oferty specjalne, w ramach
których za jednego wydanego dolara
uzyskamy nawet 10 i więcej punktów.
Zebrane w ten sposób punkty mogą być
użyte do nabycia atrakcyjnych produktów lub usług turystycznych.
Nagrody gotówkowe
Jeśli zależy Ci na szczególnie atrakcyjnym programie punktów lojalnościowych oraz nagrodach gotówkowych,
naturalnym wyborem będzie karta Elite
VISA® Signature. Używając tej karty, w
programie CU Rewards zarobisz 1,25
punktu lojalnościowego za każdego dolara wydanego w transakcji zakupu. Jeżeli
nie posiadasz jeszcze karty Elite VISA®
Signature, po jej uzyskaniu otrzymasz
dodatkowe 5 tys. punktów, jeżeli wydasz 1,500 dolarów w ciągu pierwszych
trzech miesięcy posiadania karty. W odróżnieniu do kart Premier and Liberty,
punkty możesz dodatkowo wymienić na
gotówkę, którą możesz wpłacić na swoje
konto lub użyć do spłacenia rachunku
karty kredytowej.

Debit Card uChoose Rewards
Punkty lojalnościowe można również
zbierać używając karty debetowej PS
FCU. Jako uczestnik programu uChoose
Rewards, posiadacz karty debetowej
PSFCU VISA® może uzyskać 1 punkt za
każde wydane 2 dolary. Możesz również
zbierać punkty szybciej korzystając z
dodatkowych ofert specjalnych – nawet
do 10 punktów za każdego wydanego
dolara. Wystarczy skorzystać z aktualnej listy ofert oraz uczestniczących firm,
zamieszczonej na stronie programu. Program umożliwia też połączenie kilku kart
(na przykład kart obojga małżonków) na
tym samym koncie lojalnościowym. Jedynym warunkiem jest by były to karty
jednego rodzaju, tzn. nie można połączyć
kart osobistych z kartami biznesowymi.
Punkty będą naliczane za transakcje z
podpisem dokonane przy użyciu zarejestrowanej karty debetowej oraz dodatkowo przy dokonaniu zakupów w sklepach
uczestniczących w programie, zarówno
osobiście lub przez Internet.
Zachęcamy Państwa do korzystania
z kart PSFCU VISA® i powiązanych
z nimi programów lojalnościowych.

Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych
Po zapaści spowodowanej pandemią
COVID-19, nastał najlepszy czas, aby
skorzystać z niskiego oprocentowania
i wziąć kredyt na nieruchomość w PS
FCU. Obecnie oferujemy oprocentowanie pożyczek już od 2,75% APR* oraz
wkład własny już od 3%. Aby skorzystać z naszej oferty, wystarczy odwie-

dzić stronę www.NaszaUnia.com, gdzie
pod zakładką „Kredyty Hipoteczne”
znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, aby złożyć wniosek o pożyczkę przez Internet. Nasza Unia udziela
kredytów hipotecznych w stanach:
Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania,
Connecticut, Illinois oraz na Florydzie.

Jeśli planujesz zakup nieruchomości,
nie zwlekaj, złóż wniosek już dziś!
APR - Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest
ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Produkty dostępne
są tylko dla Członków PSFCU. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od
historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Kredyty z wkładem
własnym poniżej 20% wymagają wykupienia prywatnego ubezpieczenia
kredytu hipotecznego (PMI). Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Promocja rozpoczyna się 5 lipca 2021 r. i potrwa do 4 września 2021 r. Promocja dostępna jest dla użytkowników Bankowości Mobilnej PSFCU, którzy dokonają kwalifikującej się wpłaty czeku za pomocą aplikacji
Bankowości Mobilnej PSFCU. Aby dokonać mobilnego depozytu należy pobrać najnowszą wersję aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU i zainstalować ją na swoim smartfonie. Zwycięzca, który wpłacił czek o wartości
do $500, będzie uprawniony do nagrody równej kwocie zdeponowanego czeku. Zwycięzca, który wpłacił czek na kwotę od $500.01 do $4,000 będzie uprawniony do nagrody
w wysokości $500. Maksymalny dzienny limit wpłat czeków dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Mobilnej wynosi $4,000. Każdorazowy czek wpłacony w okresie
promocyjnym weźmie udział w losowaniu. Nagrody mogą podlegać opodatkowaniu. Dodatkowe ograniczenia mogą obowiązywać. Szczegółowe informacje zamieszczone są
w Oficjalnym Regulaminie Promocji Double Your Mobile Deposit dostępnym na stronie PSFCU.
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Z życia Naszej Unii
Pandemia koronawirusa COVID-19
w szczególny sposób wpłynęła na nasze codzienne życie. Wraz z powolnym
powrotem do normalności codziennego
życia, Nasza Unia stara się być wszędzie
tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla
społeczności polonijnej.
W sobotę, 26 czerwca członkowie
Rady Dyrektorów i Komisji Nadzorczej
PSFCU dokonali uroczystego otwarcia
najnowszego, 21. oddziału Naszej Unii w
Fairfield, New Jersey. Zgodnie z tradycją,
placówkę poświecił ks. Marek Chachlowski, proboszcz miejscowej parafii. Zapraszamy do oddziału: 9 Law Dr., 1. piętro,
Fairfield, NJ 07004, poniedziałek - piątek
9:00 - 19:00, sobota 9:00 - 15:00.

Connecticut Dorota Ciszewska uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego Szkoły Kultury i Języka Polskiego Św. Jana Pawła II przy kościele
Św. Michała Archanioła w Bridgeport,
CT. Nasza Unia ufundowała nagrody
finansowe dla maturzystów i pozostałych uczniów oraz sponsorowała projekt
„Ożywić stare fotografie”.
Festiwal w Ridgewood, NY

Młynka, odwiedziła Naszą Unię wraz z
Francescą Russo, koleżanką Dagmary z
reprezentacji USA w szabli kobiet. Powodzenia na igrzyskach olimpijskich!
PSFCU w Connecticut
Przedstawicielka PSFCU w stanie

Olimpijska szablistka w PSFCU
Dagmara Woźniak, Członkini Naszej
Unii oraz zawodniczka reprezentacji
USA w szermierce na igrzyska olimpijskie w Tokio, odwiedziła Centrum
Operacyjne PSFCU w Fairfield, NJ. Wychowanka legendarnego trenera Janusza

W niedzielę, 18 lipca, odbył się tradycyjny festiwal uliczny na Myrtle Ave.
w Ridgewood, NY. Jak zwykle, nie obyło
się bez namiotu Naszej Unii. Pracownice
oddziału PSFCU w Ridgewood udzielały
informacji o najnowszych promocjach w
Naszej Unii, a na najmłodszych czekały
atrakcyjne upominki.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
SWOJEGO KONTA!
Zaktualizuj numer telefonu
i adres email na koncie
Możesz
wygrać
jeden z 4
iPadów!
Okres trwania promocji rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. i kończy 15 września 2021 r. Promocja dostępna dla członków PSFCU bez zaległych zobowiązań, którzy w
okresie trwania promocji zaktualizują swój numer telefonu i adres email na ich koncie w PSFCU. Nagrody mogą podlegać opodatkowaniu. Dodatkowe ograniczenia
mogą obowiązywać. Szczegółowe informacje zamieszczone są w oficjalnym regulaminie promocji dostępnym na stronie PSFCU.
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