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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Za kilka miesięcy Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa będzie obchodziła 45-lecie
swojego istnienia. Zarówno
dynamiczny
rozwój jak też i obecna wielkość naszej instytucji na pewno przerosły najśmielsze
oczekiwania tych, którzy ją z zapałem zakładali w 1976 r. Z przykrością przyjęliśmy
wiadomość, że 12 sierpnia br. zmarł jeden
z sygnatariuszy aktu założycielskiego Naszej
Unii, Pan Jerzy Woliński. Jego osoba na zawsze będzie kojarzona z historią Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Obecny rok jest kontynuacją ciągłego
wzrostu Naszej Unii, o czym świadczą
wyniki finansowe po siedmiu miesiącach
działalności. W tym okresie aktywa wzrosły o 7,21% i przekraczają już 2,55 miliarda dolarów, powierzone nam depozyty
wzrosły o 8,20% do sumy 2,31 miliarda
dolarów, portfolio pożyczkowe powiększyło się o 0,90% do poziomu 1,22 miliarda
dolarów, pomimo znacznie szybszego w
ostatnich latach tempa spłacania pożyczek
przez Członków Naszej Unii. Cieszy nas
bardzo ciągły wzrost liczby osób korzystających z naszych usług. Na koniec lipca
bieżącego roku było to 107 270 osób.
Dane te są nie tylko dowodem dynamicznego rozwoju Naszej Unii, ale też świadczą
o olbrzymim zaufaniu Państwa do naszej
instytucji oraz trafności Waszych decyzji

finansowych. Przykładem może być fakt,
że tylko w tym roku 728 osób skorzystało
z panujących niskich stóp procentowych i
złożyło wnioski o pożyczki hipoteczne na
ogólną kwotę 185 milionów dolarów.
Jedną z podstaw sukcesu PSFCU jest
fakt, że na przestrzeni 45 lat zawsze wychodziliśmy naprzeciw Członkom Naszej
Unii i dostosowaliśmy ofertę produktów
i usług do zmieniających się oczekiwań
i nowoczesnych trendów panujących w
sektorze bankowym. Odpowiednim przykładem tych działań jest olbrzymie zainteresowanie Bankowością Mobilną i Internetową PSFCU, co okazało się szczególnie
przydatne w czasie panującej pandemii.
Ogólna liczba Członków korzystających z
usług elektronicznych PSFCU przekroczyła już 63 tysiące osób. Jest to też potwierdzenie faktu, że Członkowie Naszej Unii są

również otwarci i zainteresowani nowymi
technologiami, które ułatwiają codzienne
operacje finansowe.
Kończąc, życzę nam wszystkim zdrowia
oraz tego, aby nasze życie jak najszybciej
wróciło na normalne tory. Liczę też, że już
niedługo będziemy mogli spotykać się na
polonijnych wydarzeniach, w tym również
na tegorocznej Paradzie Pułaskiego, która po
rocznej przerwie planowana jest na pierwszą
niedzielę października, jak zawsze na Piątej
Alei na nowojorskim Manhattanie. Równocześnie zapraszam do śledzenia aktywności
Naszej Unii w mediach społecznościowych
oraz do odwiedzania naszych oddziałów.
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Cześć i chwała, Bohaterom
Powstania Warszawskiego!
Zgodnie z wieloletnią tradycją, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa czci pamięć ofiar i bohaterów Powstania Warszawskiego. Pierwszego sierpnia, dokładnie w 77.
rocznicę „Godziny W”, na maszty przed siedzibą Naszej Unii na nowojorskim Greenpoincie i przed oddziałem PSFCU w Bridgeview

pod Chicago, zostały wciągnięte flagi z tzw.
kotwicą, symbolem Polski Walczącej.
W Nowym Jorku wciągnięcia flagi dokonał 99-letni Bolesław Biega, w Powstaniu
żołnierz o pseudonimie „Pałąk”, dowódca
kompanii w batalionie AK „Kiliński”. Towarzyszyli mu członkowie Rady Dyrektorów

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

Aktywa

$2,549,666,988
Udzielone kredyty

$1,224,119,688
Wartość netto

$220,329,038
Liczba Członków

107,270

Podniesienie flagi powstańczej przed siedzibą główną PSFCU na Greenpoincie
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Cześć i chwała, Bohaterom Powstania Warszawskiego! - cd.
PSFCU: wiceprzewodnicząca Iwona Korga
oraz dyrektor Ryszard Bąk. Podczas uroczystości przemawiali m.in. wicekonsul
RP w Nowym Jorku Stanisław Starnawski
oraz reprezentująca Greenpoint w Kongresie Stanu Nowy Jork, Emily Gallagher.
„Cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy razem i możemy uczcić pamięć tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce a
jako Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, żyć w takich warunkach, w
jakich żyjemy” - powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski.
Podkreślił, że Nasza Unia będzie dalej
obchodzić rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego i zaprosił wszystkich
na uroczystości przed siedzibą PSFCU 1
sierpnia „za rok, za dwa, za dziesięć lat”.
„Dzisiaj, gdy wspominamy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,
kieruję wyrazy najwyższego szacunku do
powstańców, którzy w momencie próby
podjęli się nierównej walki o wolność Ojczyzny, o godność Rzeczypospolitej oraz

wiernych jej obywateli. Cieszę się, że Polonia amerykańska nieustannie pamięta o
tak chwalebnych a jednocześnie trudnych
momentach w historii Polski” – list konsula generalnego RP w Nowym Jorku, Adriana Kubickiego odczytał wicekonsul Stanisław Starnawski. Wicekonsul przekazał
też specjalne pozdrowienie dla Bolesława
Biegi, który jest dzisiaj „wzorem odwagi i
gotowości służby Ojczyźnie”.
Reprezentująca Greenpoint w Kongresie Stanu Nowy Jork, Emily Gallagher
przypomniała historię walki mieszkańców
Warszawy z niemieckim najeźdzcą, mówiąc że gdy szli do walki w sierpniu 1944
r. „pamiętali jak była ich Warszawa przed
wojną i wiedzieli jaką chcieli ją mieć w
przyszłości”. „Jestem dumna, że mogę być
waszym reprezentantem w Kongresie stanu Nowy Jork. Szanuję Państwa historię
i kulturę. Jestem szczęśliwa, że mogę być
częścią waszej społeczności i mam nadzieję, że to początek naszej przyjaźni” – powiedziała zgromadzonym reprezentantka

PSFCU sponsorem olimpijki
Dagmara Woźniak, Członkini PSFCU i
szablistka reprezentacji USA, wystąpiła
na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Nasza Unia jest sponsorem olimpijki.
- To były Twoje już trzecie igrzyska
olimpijskie. W Rio udało się zdobyć
brązowy medal w zawodach drużynowych, z Tokio wracasz bez medalu. Jak
oceniasz swój występ?
Dagmara Woźniak: Dla mnie sukcesem było samo zakwalifikowanie się
na igrzyska. Byłam bardzo nisko w rankingu ze względu na przebytą operację.
Włożyłam dużo wysiłku fizycznego i
mentalnego aby zakwalifikować się w
czasie jednego z ostatnich występów w
Atenach. Nie byłam w pełni zdrowa ale
udało mi się zająć ósme miejsce, dzięki
czemu trafiłam do pierwszej „trójki”,
która zakwalifikowała się na igrzyska.
Dla mnie miarą sukcesu nie jest „co”
udało mi się zdobyć, ale „jak”.
- Igrzyska w Tokio były jak żadne
inne do tej pory: sportowcy żyli i startowali w zupełnej izolacji, nie było kibiców. Jak igrzyska w czasie pandemii
wyglądały z Twojej strony?
DW: Byliśmy całkowicie i wyłącznie
skoncentrowani na zawodach. Starałam
się nie zauważać, że nie wolno nam
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było odwiedzać miasta, albo że nikt z
mojej rodziny nie mógł mi kibicować
na żywo. Nauczyłam się, że w życiu jest
wiele rzeczy, nad którymi nie mamy
kontroli, dlatego nie warto tracić na nie
energii. Byłam skupiona wyłącznie na
tym, nad czym miałam kontrolę, o reszcie nie myślałam.
- Do kolejnych igrzysk olimpijskich
w Paryżu trzy lata. To „aż” trzy lata,
albo „tylko” trzy lata. Czy powalczysz o
to, aby po raz czwarty wystąpić w dresie z napisem USA na najważniejszej
imprezie sportowej świata?

Greenpointu w stanowej legislaturze. Na
koniec oficjalnych uroczystości, błogosławieństwa obecnym udzielił ksiądz Grzegorz Markulak z parafii pw. św. Stanisława
Kostki na Greenpoincie.
Biało-czerwona flaga z kotwicą zawisła
także przed oddziałem PSFCU w Bridgeview pod Chicago. W tradycyjnej uroczystości, którą poprowadził zarządzający regionem Midwest Robert Radkowski wzięli
udział m.in. wicekonsul RP w Chicago
Piotr Semeniuk, prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Józef Cikowski
oraz prezes Związku Klubów Polskich, Jan
Kopeć. Byli dyrektorzy polskich szkół z
Ewą Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli
Polskich. Obecni byli harcerze, góralska
orkiestra oraz królowe chicagowskiej Parady 3 Maja.
Flagi z symbolem Polski Walczącej będą
wisieć przed nowojorską siedzibą Naszej
Unii i oddziałem PSFCU w Bridgeview,
IL do 2 października br., a więc rocznicy
upadku Powstania Warszawskiego.
DW: Posiadanie sponsora jak PS
FCU bardzo pomaga sportowcom takim jak ja. Dzięki temu zyskuję cenny czas na skupienie się na treningu
oraz odnowie po wysiłku. Nie muszę
żyć pod presją konieczności pracy,
która zabiera czas na trening. To dla
nas bardzo ważne, gdyż rywalizujemy
z zawodniczkami, które mogą trenować 2-3 razy dziennie. Kocham sportowe życie i konieczność stawiania
sobie kolejnych wyzwań w treningu i
na zawodach. Teraz jest czas na odpoczynek, choć rzeczywiście to „tylko”
trzy lata do igrzysk.Wierzę jednak, że
Paryż nie będzie ostatnimi igrzyskami
olimpijskimi w mojej karierze.

Terminale płatnicze PSFCU w Konsulacie RP
Od 9 sierpnia br. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku za usługi konsularne można płacić kartą płatniczą.
Rozwiązanie zostało wdrożone przy
wsparciu Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Tego dnia konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki spotkał się
z dyrektorem wykonawczym PSFCU
Bogdanem Chmielewskim, aby omówić
dotychczasową współpracę, której efektem jest m.in. wprowadzenie terminali
płatniczych w Konsulacie, a także za-

planować dalszą działalność i kolejne
ułatwienia dla polskich obywateli w
nowojorskim okręgu konsularnym.
„Cieszymy się, że jako partnerzy
Konsulatu Generalnego RP w Nowym
Jorku, przyczyniliśmy się do podwyższenie komfortu obsługi Polaków, także Członków PSFCU, w nowojorskiej
placówce. Jesteśmy otwarci na dalsze
wspólne inicjatywy służące Polonii w
Stanach Zjednoczonych” – powiedział
dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan
Chmielewski.

Nasza Unia | Wrzesień 2021 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.com

Powrót do szkoły z kartą kredytową PSFCU
Przy szkolnych zakupach, użycie właściwej karty kredytowej ma duże znaczenie. Skorzystaj z oferty Naszej Unii
do końca października br.
Skorzystaj z promocyjnego oprocentowania 1,99% APR* do października
2022 r. na przeniesieniu zadłużenia oraz
na kwalifikujących się transakcjach zakupu kartą kredytową PSFCU dokonanych do 31 października 2021 r.
Skorzystanie z promocji jest bardzo
proste! Uprawnieni do udziału są posiadacze kart kredytowych PSFCU VISA®
Elite Signature, Premier, Advantage,
Platinum oraz Liberty Student bez zaległych zobowiązań. Wymagana ocena
zdolności kredytowej minimum 640
punktów. Nowootwarte karty, karty zabezpieczone oraz biznesowe – nie biorą
udziału w promocji.
Aby skorzystać z promocji wystarczy
użyć karty do zakupu (także w internecie) kwalifikujących się artykułów pomiędzy 15 sierpnia a 31 października
br. przez co uzyska się automatycznie
oprocentowanie promocyjne 1,99%
APR aż do października 2022 r.
Do udziału w promocji kwalifikują się zakupy: artykułów biurowych

i papierniczych, odzieży męskiej i
damskiej, odzieży sportowej i sprzętu
sportowego, odzieży dziecięcej i niemowlęcej, odzieży rodzinnej, odzieży
i akcesoriów różnych, sprzętu elektronicznego i komputerowego, oprogramowania, szkół, uczelni i uniwersytetów,
korespondencji, szkół biznesowych i
zawodowych oraz innych wykwalifikowanych usług edukacyjnych.
Karty kredytowe PSFCU
Nasza Unia proponuje szeroki zestaw
kart kredytowych, które gwarantują Ci
bezpieczeństwo i wygodę. Składanie
wniosku o kartę kredytową PSFCU VISA®
nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy odwiedzić stronę www.NaszaUnia.com i
odnaleźć zakładkę „Karty kredytowe PS
FCU” a następnie dokonać wyboru.
Jeśli zależy Ci na atrakcyjnym programie punktów lojalnościowych oraz
nagrodach gotówkowych, naturalnym
wyborem jest karta Signature VISA®
Elite. Przy jej wyborze oferujemy oprocentowanie wstępne przez 9 miesięcy
na transakcjach zakupu w wysokości
0% APR. Po tym okresie obowiązywać
będzie standardowe oprocentowanie
zmienne, obecnie w wysokości 11.99%.

Jeśli szukasz niskiego oprocentowania,
dobrym wyborem jest karta PSFCU VISA®
Advantage. Oprocentowanie wstępne
przez 6 miesięcy na transakcjach zakupu
wynosi 1,99% APR, po czym zacznie obowiązywać standardowe oprocentowanie
zmienne, obecnie już od 5,99%.
Z kolei karta VISA® Premier oferuje
oprocentowanie wstępne przez 9 miesięcy na transakcjach zakupu w wysokości 1,99% APR, po czym będzie
obowiązywać standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie już od 9,99%.
Dodatkowym atutem tej karty jest atrakcyjny program punktów lojalnościowych wymienialnych na produkty lub
usługi turystyczne.
Nie czekaj, wejdź na stronę www.NaszaUnia.com i złóż wniosek o wybraną
kartę kredytową PSFCU. Zacznij korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne, zbliżeniowe karty kredytowe.
Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej.
APR może zmieniać się kwartalnie i opiera się na Prime Rate
publikowanej w The Wall Street Journal, do której doliczana
jest marża. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Produkty nie są dostępne we wszystkich
stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Obowiązują
zasady członkostwa.

Płać telefonem z konta w PSFCU
Nasza Unia wspiera nowoczesne rozwiązania finansowe. Dlatego jeśli we
wrześniu podłączysz swoje konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej do jednego z wielu systemów
płatności takich jak Venmo®, Zelle®,
PayPal® i innych, to otrzymasz 10 dola-

rów za pierwszą, dokonaną transakcję.
Bezgotówkowe transakcje pomiędzy osobami to szybkość i wygoda.
Zarządzaj więc swoimi finansami bez
wychodzenia z domu i zyskaj 10 dolarów od Naszej Unii na dobry początek.
Szczegóły promocji na stronie www.

psfcu.com lub w Centrum Obsługi
Klienta pod bezpłatnym numerem
1.855.773.2848.
Jeśli używasz jednego z wielu systemów płatności typu Venmo®, Zelle®,
PayPal® i innych, podłącz do nich konto
PSFCU i zyskaj już dzisiaj.

CHCESZ ŁATWO ZYSKAĆ

$

10?

Zarejestruj swoje konto lub kartę debetową PSFCU
w jednej z aplikacji przesyłania funduszy
np. Paypal®, Venmo®, Zelle®, Revolut®
i dokonaj pierwszej transakcji
Okres promocyjny trwa od 1 września 2021 do 30 września 2021 r. Promocja dotyczy nowych użytkowników. Aby otrzymać 10 USD, pierwsza transakcja musi zostać
zaksięgowana do 30 września 2021 r. do godziny 23:59. Konto czekowe i karta debetowa podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Paypal, Venmo, Zelle, Revolut to
podmioty zewnętrzne niezwiązane z PSFCU. PayPal® i Venmo® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal, Zelle® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Early Warning Services, LLC; Revolut jest znakiem towarowym należącym do Revolut Limited.
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Lato z Naszą Unią
Sierpień to tradycyjnie dla polonijnej
społeczności czas letnich pikników,
spotkań i imprez plenerowych. Pracownicy Naszej Unii byli wszędzie tam,
gdzie w Polonii działo się coś ważnego.
Sponsorowaliśmy pielgrzymkę
Jak co roku, Nasza Unia była sponsorem pielgrzymki pieszej z południowych
przedmieść Chicago do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville, Indiana. Po ubiegłorocznej wirtualnej
pielgrzymce, którą pieszo – z powodu
restrykcji związanych z pandemią COVID-19 - pokonała tylko garstka pielgrzymów, tegoroczna 34. pielgrzymka maryjna
znów zgromadziła na szlaku tysiące pielgrzymów. Hasłem pielgrzymki były słowa:
„Maryjo, Tyś moją Królową”, zaczerpnięte
z „Dziennika duchowego” założyciela salwatorianów o. Franciszka Marii od Krzyża
Jordana, który w tym roku został ogłoszony błogosławionym. Gościem honorowym
tegorocznej pielgrzymki był pierwszy polski biskup z diecezji Brooklyn w Nowym

Jorku, Witold Mroziewski. Pracownicy
PSFCU byli obecni ze stoiskiem w sanktuarium w niedzielę.
Blisko lokalnej społeczności

położonych na południowo-zachodnich
przedmieściach Chicago.
Udana promocja
Dwadzieścia siedem osób wygrało
nagrody pieniężne za udział w promocji
„Podwój swój depozyt”. W promocji, która trwała przez całe wakacje (od 5 lipca
do 4 września br.) można było wygrać do
500 dolarów. Wystarczyło wpłacić czek
używając aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU, aby mieć szansę na wygraną
poprzez udział w cotygodniowym losowaniu trzech podwójnych depozytów.
Łącznie 27 Członków PSFCU, mieszkańców stanów: Nowy Jork, New Jersey,
Pensylwania i Illinois otrzymało nagrody
w wysokości od 50 do 500 dolarów. Na
zdjęciu: Pani Agnieszka odebrała nagrodę
w oddziale PSFCU w Linden, NJ.

Pracownice oddziału PSFCU McGuinness wzięły udział w corocznej imprezie
integracyjnej zorganizowanej przez 94.
komisariat nowojorskiej policji, który
terytorialnie obejmuje Greenpoint znajdujący się w nowojorskiej dzielnicy Brooklynu. Na jego terenie umiejscowione są
dwa oddziały PSFCU oraz główna siedziba Naszej Unii.
W imprezie Taste of Orland Park
uczestniczyły pracownice oddziału PSFCU Orland Park. To była wspaniała okazja do spotkań z Członkami Naszej Unii
z miejscowości Orland Park, IL i okolic,

Przygotuj się na

POWRÓT
DO SZKOŁY
korzystając z kart
kredytowych PSFCU

Uzyskasz oprocentowanie 1.99% APR1
do października 2022 r. na przeniesieniu
zadłużenia i zakupach szkolnych dokonanych
między 15 sierpnia a 31 października 2021 r.
bez opłat za transakcje lub przeniesienie zadłużenia
Aby uzyskać promocyjne APR, musisz przenieść zadłużenie do 31 października 2021 r. Wszelkie transakcje dokonane po okresie promocyjnym będą wiązać się z opłatami finansowymi według standardowej stawki
Twojej karty. Aby zakwalifikować się do promocji, konto nie może mieć zaległych zobowiązań, bez historii zaległości i przekroczenia limitu kredytowego. Zaliczki gotówkowe i opłaty finansowe nie kwalifikują się do
promocyjnego oprocentowania. Specjalne oprocentowanie obowiązuje tylko w przypadku przelewów zadłużenia z innych firm obsługujących karty kredytowe, instytucji finansowych lub kart kredytowych domów
towarowych. Szczegółowa listą kwalifikujących się sprzedawców znajduje się na stronie www.psfcu.com/VISA-Promo. PSFCU nie ponosi odpowiedzialności za błędną
klasyfikację sprzedawcy. Niniejsza oferta wygasa 31 października 2021 r. Promocyjne oprocentowanie dla kwalifikujących się transakcji zakupu zaksięgowanych między
15 sierpnia a 31 października 2021 r. zakończy się zgodnie z datą cyklu rozliczeniowego w październiku 2022 r. Po tym dniu, oprocentowanie pozostałego salda zakupów
promocyjnych powróci do oprocentowania standardowego. Więcej informacji na stronie www.psfcu.com/VISA-Promo.
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