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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
27 grudnia rozpoczęliśmy 46. rok działalności
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Wierzę, że wszyscy
jesteśmy dumni z osiągnięć naszej instytucji, która jest największą
etniczną Unią Kredytową w Stanach Zjednoczonych, a swoją działalnością obejmuje
praktycznie wszystkie największe skupiska
Polonii w USA. Aby uatrakcyjnić obchody
naszego 45-lecia oferujemy Państwu serię
atrakcyjnych promocji, z których ostatnią
rozpoczynamy właśnie teraz. Każdy z Państwa, kto do 15 lutego tego roku złoży wniosek o pożyczkę konsumencką, ma szansę wygrać do 4.5 tysiąca dolarów, przeznaczone na
spłatę tej pożyczki. Szczegóły promocji znajdziecie Państwo w biuletynie, w oddziałach
i w naszych mediach społecznościowych.
Mottem, które przez ostatnie dziesięciolecia towarzyszy Naszej instytucji jest hasło: ”Nasza Unia to więcej niż Bank.” Jedną
z inicjatyw, która potwierdza ten fakt, jest
nasz program stypendialny. W tym roku po
raz kolejny planujemy przeznaczyć 500 tysięcy dolarów na stypendia dla Polonijnej
młodzieży. Zachęcam wszystkich studentów szkół wyższych, którzy są Członkami
Naszej Unii do zapoznania się ze szczegółami programu na naszej stronie internetowej.
Pomimo wyzwań ekonomicznych, związanych głównie z pandemią COVID-19, Nasza
Unia nie ograniczała i nie ogranicza w żaden

sposób funduszy przeznaczonych na pomoc
Polonii. W minionym roku, Nasza Unia była
aktywnie zaangażowana w ponad 370 inicjatyw polonijnych. Nasze dotacje otrzymało
ponad 100 organizacji, parafii i szkół języka
polskiego na kwotę prawie 600 tysięcy dolarów. Jesteśmy dumni z tego, co dotychczas czyniliśmy dla społeczności polonijnej,
a wraz z rozwojem Naszej Unii, nasza aktywność społeczna będzie na pewno wzrastać.
Z nie mniejszą troską staramy się dbać
o poziom usług i produktów, które oferujemy Członkom Naszej Unii. Jedną z ostatnich
inicjatyw, które Państwu proponujemy jest
podwyższenie kwoty umożliwiającej zdeponowanie czeku przy użyciu aplikacji mobilnej, z 4 000 dolarów do 20 000 dolarów.
Zachęcam Państwa do korzystania z tej jakże

wygodnej i bezpiecznej usługi Naszej Unii.
Kończąc, pragnę podziękować wszystkim
tym z Państwa, którzy aktywnie uczestniczyli w Naszej Świątecznej Akcji zbiórki
funduszy na pomoc dzieciom w Stanach
Zjednoczonych i hospicjom dziecięcym w
Polsce. Po ośmiu latach od momentu zainicjowania tej akcji przekazaliśmy już ponad
1 milion dolarów na ten szlachetny cel.
W imieniu koleżanek i kolegów z Rady
Dyrektorów i Komisji Nadzorczej życzę Państwu wielu sukcesów i radości w nowo rozpoczętym, 2022 roku.
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Nagrody dla Członków Naszej Unii
W ostatnich tygodniach ubiegłego roku w
oddziałach Naszej Unii wręczaliśmy nagrody uczestnikom jesiennej promocji „45
nagród na 45 lat Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej”. Do wygrania było
45 atrakcyjnych produktów marki Apple:

15 iPhonów, 15 iPadów i 15 zegarków Apple Watch. Aby wziąć udział w losowaniu,
wystarczyło w dniach od 1 października
do 15 listopada ub. roku dokonać zakupu
przy użyciu karty debetowej lub kredyto...dokończenie na stronie 2

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

Aktywa

$2,586,077,288
Udzielone kredyty

$1,284,668,862
Wartość netto

$224,156,896
Liczba Członków

107,984
Pani Beata odebrała swoją nagrodę - najnowszy model telefonu iPhone - w oddziale w Maspeth, NY
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Nagrody dla Członków Naszej Unii - cd.
...dokończenie ze strony 1

wej PSFCU VISA®.
Promocja cieszyła się dużym powo-

Pani Barbara odebrała nagrodę w oddziale w Wallington

dzeniem. W losowaniu nagród udział
wzięli Członkowie Naszej Unii, którzy
w okresie jej trwania dokonali ponad
187,5 tysiąca transakcji. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Z kolei w grudniu 2021 r. w promocji mogły wziąć udział osoby, które nie
były jeszcze Członkami PSFCU. Wystarczyło otworzyć konto w Naszej Unii, aby
otrzymać wpłatę 45 dolarów na dobry
początek. Co ważne, oferta dotyczyła
także nowych kont dla osób nieletnich.
Wszystkim Państwu dziękujemy za
lojalność oraz za to, że byliście z nami
w 2021 r. Zapraszamy do korzystania z
usług a także ofert promocyjnych Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej także w Nowym, 2022 roku!

Wręczenie nagrody Pani Martynie w oddziale w Schaumburgu

Program Stypendialny na rok 2022 dla studentów szkół wyższych
W dniu 18 stycznia 2022 r. rozpoczynamy kolejną, dwudziestą drugą edycję
Programu Stypendialnego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
dla studentów szkół wyższych. Ta część
programu adresowana jest do studentów 2 – 4 roku na akredytowanych
uczelniach wyższych, jak również do
studentów studiów podyplomowych,
którzy będą kontynuować naukę w semestrze jesiennym 2022 r. Studenci
pierwszego roku studiów (tzw. freshmen) będą mogli ubiegać się o stypendium dopiero w następnym roku.
Podobnie jak w roku ubiegłym, aby
wziąć udział w programie należy złożyć
wniosek stypendialny przez Internet na
stronie
www.NaszaUnia.com/programy-stypendialne, do którego dołączyć
należy wymagane dodatkowe dokumenty (np. wyciąg z przebiegu studiów, re-

zultaty testów SAT/ACT itp.) w formie
elektronicznej. Termin składania podań
upływa 28 lutego 2022 r.
Aby ubiegać się o stypendium PS
FCU, kandydat musi:
•b
 yć Członkiem Naszej Unii od co
najmniej roku;
•m
 ieć średnią ocen (GPA) co najmniej
3.0;
• s tudiować na akredytowanej uczelni
w roku akademickim 2021/22.
Oprócz oceny przebiegu studiów,
Komisja Stypendialna PSFCU będzie
również brała pod uwagę aktywny
udział w życiu Polonii (np. działalność
w polskiej organizacji lub parafii), jak
również ogólne zaangażowanie w życie
lokalnej społeczności. Aby ubiegać się
o stypendium PSFCU wymagana jest
średnia ocen (GPA) co najmniej 3.0.
Wniosek o stypendium PSFCU należy

złożyć na stronie internetowej PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
www.NaszaUnia.com. Poza wypełnieniem formularza, do wniosku należy dołączyć transkrypty ocen, wyniki testów
oraz eseje napisane w języku angielskim.
Zalecamy, aby ze złożeniem wniosku
stypendialnego nie czekać do ostatniej
chwili, gdyż może się okazać, że brakuje jeszcze jakichś wymaganych dokumentów. Przypominamy również, że
wymagane jest uzyskanie przynajmniej
jednego listu rekomendacyjnego od wykładowcy akademickiego, co może przedłużyć procedurę składania wniosku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w portalu dla studentów na stronie
www.NaszaUnia.com w zakładce Programy Stypendialne, pisząc na adres:
scholarships@psfcu.net lub dzwoniąc
na numer 973-396-9514.

Korzystaj z usług Bankowości Mobilnej PSFCU
Od początku roku korzystanie z aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU jest
jeszcze bardziej wygodne: z myślą o
Członkach Naszej Unii zwiększyliśmy
do 20 tys. dolarów dzienny limit deponowanych czeków.
Nasza Unia stale pracuje nad zwiększeniem możliwości działania aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU, gdyż
chcemy, aby Członkowie Naszej Unii
mogli korzystać z najlepszych, najbezpieczniejszych rozwiązań technologicz-
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nych. Zależy nam także na ich wygodzie.
Dlatego od 1 stycznia br. Członkowie
korzystający z aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU mogą deponować mobilnie czeki na konta własne w dowolnej
chwili z dowolnego miejsca, do łącznej
kwoty aż 20 tysięcy dolarów dziennie.
W dodatku, w przeciwieństwie do wielu
dużych banków oferujących tę usługę, w
Naszej Unii nie stosujemy miesięcznego
limitu kwoty depozytów.
Aby skorzystać z tej usługi, należy

zainstalować najnowszą wersję aplikacji
Bankowości Mobilnej PSFCU. Oferujemy darmowe aplikacje dla telefonów
iPhone oraz telefonów pracujących w
systemie operacyjnym Android. Aplikacje te można pobrać w sklepie internetowym, oferowanym przez producentów
tych telefonów. Zachęcamy do korzystania z Bankowości Mobilnej PSFCU już
dzisiaj. Aby korzystać z Bankowości Mobilnej, należy uprzednio zarejestrować
się do Bankowości Internetowej PSFCU.
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Złóż wniosek o kredyt konsumencki i wygrywaj
Z okazji 45-lecia istnienia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej,
proponujemy promocję: jeśli złożycie
Państwo wniosek o kredyt konsumencki w Naszej Unii, zyskacie szansę wygrania do 4,5 tys. dolarów na spłatę zaciąganego kredytu.
W promocji mogą wziąć udział
Członkowie PSFCU, którzy ukończyli
18 lat i do 15 lutego br. złożą wniosek
o nowy kredyt konsumencki. Wśród
osób, które zakwalifikują się i zostaną
zaakceptowane do otrzymania kredytu gotówkowego, kredytu pod zastaw
oszczędności, konsolidacyjnego czy
samochodowego, zostanie wylosowana jedna nagroda: do 4,5 tys. dolarów
na spłatę zaciąganej pożyczki. Linie
kredytowe i karty kredytowe są wyłączone z niniejszej promocji. Regulamin
losowania nagród w promocji kredytów
konsumenckich PSFCU można znaleźć
na stronie internetowej PSFCU pod adresem www.NaszaUnia.com. Prosimy
szczegółowo zapoznać się z wszystkimi
zasadami tego regulaminu.
Nie czekaj, złóż wniosek o kredyt
konsumencki już dzisiaj w jednym z 21
oddziałów Naszej Unii lub na stronie
www.NaszaUnia.com.
Weź kredyt w Naszej Unii!
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa oferuje atrakcyjne kredyty
dla klientów indywidualnych:
Kredyty samochodowe - oferujemy

szybkie zatwierdzenie kredytu na atrakcyjnych warunkach na nowy lub używany samochód lub lekkie ciężarówki:
• niskie i stałe oprocentowanie
• f inansowanie do 100% ceny nowego pojazdu zakupionego od dealera wliczając rejestrację i podatek,
z maksymalną kwotą kredytu do
$100,000
• f inansowanie do 100% wartości
używanego samochodu z maksymalną kwotą kredytu do $60,000
 żywany samochód nie może być
•u
starszy niż 5 lat
• s amochód może być zakupiony od
dealera lub osoby prywatnej
• maksymalny okres spłaty kredytu do
7 lat na nowy i używany samochód
•n
 ie pobieramy opłat za wypełnienie wniosku kredytowego oraz od
nadpłaconej pożyczki
•o
 ferujemy również możliwość
przefinansowania pożyczki z innej
instytucji finansowej do PSFCU.
Kredyty na zakup motocykla - finansowanie do 100% ceny pojazdu zakupionego od dealera wliczając rejestrację
i podatek z maksymalną kwotą kredytu
do $30,000 na nowy lub do $20,000 na
używany motocykl.
Kredyty na zakup łodzi (nowej lub
używanej) - niskie i stałe oprocentowanie, finansowanie do 100% ceny
łodzi z maksymalną kwotą kredytu do
$100,000.

Kredyty gotówkowe - niskie i stałe
oprocentowanie dla kwoty kredytu do
$10,000. Spłata pożyczki do 5 lat, brak
opłat od wypełnionego wniosku kredytowego oraz od nadpłaconej pożyczki.
Kredyt konsolidacyjny - to pomoc
w spłacie długów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych. Skonsoliduj swoje wysoko oprocentowane
długi w jedną pożyczkę o niskim oprocentowaniu i obniż łączną miesięczną
spłatę pożyczki. Kwota kredytu aż do
$20,000, okres spłaty do 5 lat.
Kredyt dla studentów - chcąc pomóc studiującym Członkom Naszej
Unii, PSFCU połączyła siły z innymi
uniami kredytowymi aby zaoferować
studenckie prywatne linie kredytowe w ramach programu Credit Union
Student Choice. Studencka linia kredytu pozwoli na opłacenie wydatków
związanych ze studiami, których nie
pokrywa federalna pomoc i stypendia. Nasz program wyróżnia się wśród
podobnych programów niskimi stopami oprocentowania oraz brakiem
opłat wstępnych, co powoduje duże
oszczędności w porównaniu z innymi
źródłami finansowania.
Nie czekaj, odwiedź jeden z 21 oddziałów PSFCU lub wejdź na stronę
www.NaszaUnia.com, złóż wniosek
o kredyt konsumencki już dzisiaj i weź
udział w promocji z okazji 45-lecia Naszej Unii.

Promocja jest dostępna dla Członków PSFCU, którzy ukończyli 18 lat i ubiegają się o nowy kredyt konsumencki, w tym kredyt gotówkowy, kredyt pod zastaw oszczędności, kredyt konsolidacyjny i kredyt samochodowy, zakwalifikują się i zostaną zaakceptowani do jego otrzymania. Linie kredytowe i karty kredytowe są wyłączone z niniejszej promocji. Wniosek kredytowy musi zostać złożony w okresie promocyjnym od
1.01.2022 do 15.02.2022. Kryteria kwalifikacji członkostwa w PSFCU wymagają, aby kandydat został członkiem organizacji sponsorującej i otworzył nowe konto z minimalnym depozytem w wysokości $10. Podstawą
zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. Kredyty PSFCU nie są dostępne we wszystkich stanach. Oferty, oprocentowanie i warunki kredytu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Inne ograniczenia mogą
obowiązywać. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. Wygrana w kwocie do $4500 zostanie przeznaczona na poczet spłaty kwoty kredytu po jego sfinansowaniu. Do
losowania nagród może kwalifikować się kilka zatwierdzonych i finansowanych pożyczek dla jednego Członka PSFCU. Nagroda nie może przekroczyć bilansu wylosowanej
pożyczki. Regulamin losowania nagród w promocji kredytów konsumenckich PSFCU można znaleźć na stronie internetowej PSFCU pod adresem www.NaszaUnia.com.
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Z życia Naszej Unii
Wizyty Świętego Mikołaja, spotkania wigilijne, świąteczne spotkania w polskich
szkołach dokształcających – grudzień
upłynął w Naszej Unii w wyjątkowej,
świątecznej atmosferze.
Mikołaj w oddziałach
Od poniedziałku 6 grudnia – tradycyjny dzień Mikołajek – przez kolejne
grudniowe soboty, Święty Mikołaj odwiedzał oddziały Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej. Wraz z
wizytą tak ważnego gościa, na najmłodszych Członków Naszej Unii czekały
drobne upominki, gry i zabawy, w tym
malowanie twarzy. Dzieci i rodzice
opuszczali oddziały z prezentami oraz
zdjęciami ze Świętym Mikołajem.

Spotkania wigilijne
Jak co roku w okresie świątecznym,
Nasza Unia była współorganizatorem
dwóch spotkań, w których uczestniczyć
mogły osoby potrzebujące, bezdomne
i samotne, aby złożyć sobie życzenia,
połamać się opłatkiem i zjeść świąteczny posiłek. W Nowym Jorku, spotkanie
odbyło się w parku w polskiej dzielnicy
Greenpoint a głównym organiztorem,
jak co roku, była Eryka Volker z organizacji SOS Homeless, którą wspierali
pracownicy Konsulatu Generalnego RP
w Nowym Jorku, z konsulem Adrianem
Kubickim na czele. W Chicago, PSFCU
jak co roku wsparła spotkanie wigilijne
zorganizowane w bazylice pw. św. Jacka
w polonijnej dzielnicy tzw. Jackowie.

okazja była dobra do podtrzymywania
więzi ze szkolnymi społecznościami, z
których większość – uczniowie, rodzice
i nauczyciele – to Członkowie Naszej
Unii. Szczególnie cieszy nas fakt, że
przy okazji szkolnych spotkań, przeprowadzono wiele zbiórek funduszy
na rzecz dorocznej akcji charytatywnej
PSFCU, „Świąteczny Uśmiech Dziecka”, dzięki czemu do chorych dzieci
trafiło dodatkowo kilka tysięcy dolarów.

PSFCU w szkołach
Świąteczny czas sprzyjał wizytom
pracowników Naszej Unii w polskich
szkołach dokształcających. Czy to szkolne jasełka czy spotkania wigilijne, każda

Z KARTĄ KREDYTOWĄ PSFCU VISA® ELITE
JESTEŚ O JEDEN KROK BLIŻEJ CELU
• NAGRODY GOTÓWKOWE
• BEZ OPŁAT ZA TRANSAKCJE
DOKONANE ZA GRANICĄ
• BEZ OPŁAT ROCZNYCH
• NISKIE OPROCENTOWANIE
• I WIELE INNYCH, DODATKOWYCH
KORZYŚCI...
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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