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Polsko-S∏owiaƒska Federalna Unia Kredyto-
wa oferuje us∏ugi bankowoÊci internetowej ju˝
od kilku lat. Jak orientujà si´ ci wszyscy, którzy
odwiedzajà regularnie www.NaszaUnia.com, us∏ugi
te zosta∏y ostatnio ogromnie poszerzone, a ca∏a
funkcjonalnoÊç zosta∏a uj´ta w jeden segment,
który P-SFUK nazwa∏ “Oddzia∏em Online”.

Nazwa wzi´∏a si´ z tego, ˝e wchodzàc do po-
rtalu Unii, mo˝na tam teraz za∏atwiç praktycznie
wszystko to, co za∏atwia si´ w normalnym, tra-
dycyjnym oddziale instytucji finansowej. Mo˝-
na zostaç cz∏onkiem Unii, otworzyç kolejne kon-
to oraz wystàpiç o po˝yczk´ lub kart´ kredyto-
wà. W ka˝dym przypadku za∏atwienie formalno-
Êci zajmuje zaledwie kilka minut i wymaga zgro-
madzenia zaledwie kilku dokumentów potwier-
dzajàcych to˝samoÊç. I wszystkie te operacje mo˝-
na przeprowadziç po polsku lub angielsku!

U˝ytkownicy Oddzia∏u Online majà tak˝e
mo˝liwoÊç sprawdzania na bie˝àco statusu swo-
ich po˝yczek oraz wniosków o otwarcie kon-
ta. OczywiÊcie Unia nadal oferuje wszystkie
dotychczasowe us∏ugi swojej bankowoÊci in-
ternetowej, m.in. sprawdzanie stanu konta, p∏a-
cenie rachunków, przelewy czy przeglàdanie
zrealizowanych czeków.

ZOSTA¡ CZ¸ONKIEM UNII
Najwa˝niejszà nowoÊcià Oddzia∏u Online jest

mo˝liwoÊç zostania cz∏onkiem Polsko-S∏owiaƒ-
skiej Federalnej Unii Kredytowej bez koniecz-
noÊci odwiedzania oddzia∏u P-SFUK. Do tej
pory Cz∏onkami mog∏y zostaç g∏ównie osoby
mieszkajàce w okolicy Nowego Jorku i New
Jersey. Teraz Unia otworzy∏a swoje wirtualne
drzwi dla Polonii z ca∏ych Stanów Zjednoczo-
nych. Pozwala na to opcja “Zostaƒ cz∏onkiem
P-SFUK”, którà nale˝y wybraç po wejÊciu na
stron´ g∏ównà Unii Kredytowej (www.NaszaU-
nia.com lub www.psfcu.com). Znajduje si´ ona w seg-
mencie Oddzia∏u Online, zlokalizowanym w
górnej lewej cz´Êci g∏ównej strony portalu.

Wype∏nienie wniosku sk∏ada si´ z kilku pro-
stych etapów. Po podaniu w∏asnego kodu poczto-
wego przechodzimy na stron´, na której mo˝na
zapoznaç si´ z wymogami prawnymi zwiàzany-
mi z uzyskaniem cz∏onkostwa oraz podaç infor-
macje potwierdzajàce spe∏nianie kryteriów cz∏on-
kostwa – przynale˝noÊç lub ch´ç zapisania si´
do organizacji sponsorujàcej oraz fakt posiada-
nia polskiego lub s∏owiaƒskiego pochodzenia.

Kolejna strona pozwala na okreÊlenie najbli˝-
szego oddzia∏u, z którego chce si´ korzystaç
(mo˝na wybraç oddzia∏ internetowy), oraz wy-
bór opcji zwiàzanych z otwarciem konta
oszcz´dnoÊciowego.

Na stronie “Informacje o wnioskodawcy” na-
le˝y podaç wszystkie dane osobowe konieczne
do za∏o˝enia konta, a wi´c oprócz imienia i na-
zwiska tak˝e adres, numer Social Security (jeÊli
taki posiadamy) oraz informacje dotyczàce do-
kumentu, który potwierdza to˝samoÊç wniosko-
dawcy: paszportu, zielonej karty lub prawa jazdy.

Po wybraniu nazwiska spadkobiercy (aby nie
zaskoczy∏y nas przypadki losowe), na kolejnym

ekranie wnioskodawca ma mo˝liwoÊç przejrze-
nia wszystkich wprowadzonych danych. JeÊli
wniosek zostanie pomyÊlnie zatwierdzony, mo˝-
na przejÊç do kolejnego etapu, jakim jest usta-
lenie zasad dokonania pierwszej wp∏aty na kon-
to, a nast´pnie skorzystaç z opcji zmiany ist-
niejàcego konta na inne.

OTWÓRZ NOWE KONTO
Cz∏onkowie Unii Kredytowej majà teraz mo˝-

liwoÊç otwarcia dodatkowego konta, obok pod-
stawowego konta oszcz´dnoÊciowego lub wy-
soko oprocentowanej lokaty terminowej, bez
zaglàdania do oddzia∏u. W tym celu w menu
po zalogowaniu si´ w wirtualnym oddziale na-
le˝y wybraç opcj´ “Otwórz subkonto”. (Aby
uzyskaç dost´p do tej strony, trzeba najpierw
zostaç cz∏onkiem P-SFUK). Po krótkim pro-
cesie weryfikacji, podczas którego nale˝y
podaç numer konta, kod pocztowy, adres po-
czty elektronicznej i odpowiedzieç na dodat-
kowe pytanie, u˝ytkownik Oddzia∏u Online ma
mo˝liwoÊç wyboru otwarcia kolejnych rachun-
ków: oprocentowanego konta czekowego, kon-
ta Money Market lub lokaty terminowej.

Dzi´ki temu rozwiàzaniu mo˝na, nie wycho-
dzàc z domu, rozszerzyç mo˝liwoÊci oszcz´dza-
nia ci´˝ko zarobionych pieni´dzy. W przypad-
ku lokat terminowych istnieje mo˝liwoÊç wy-
boru dowolnej lokaty – od trzymiesi´cznej a˝
po 5-letnià, a dodatkowe linki pozwalajà na za-
poznanie si´ z aktualnà wysokoÊcià oprocento-
wania oszcz´dnoÊci.

Po podaniu informacji niezb´dnych do we-
ryfikacji to˝samoÊci i ich przejrzeniu otrzymu-
jemy informacje na temat wp∏at na konto oraz
warunków wst´pnych.

MO˚ESZ UZYSKAå KREDYT PRZEZ INTERNET
Polsko-S∏owiaƒska Federalna Unia Kredy-

towa stworzy∏a mo˝liwoÊç z∏o˝enia za poÊre-
dnictwem wirtualnego oddzia∏u wniosku o wie-
le rodzajów po˝yczek: kredyt gotówkowy, kre-
dyt na zakup pojazdu oraz kart´ kredytowà Vi-
sa. FormalnoÊci sà bardzo proste i nie zabiera-
jà wi´cej ni˝ kilka minut. W trakcie wype∏nia-
nia na ka˝dym etapie istnieje mo˝liwoÊç zapa-
mi´tania cz´Êci ju˝ wype∏nionego formularza.
Wniosek mo˝na dokoƒczyç póêniej przy ko-
lejnym zalogowaniu si´ na konto. W Oddzia-
le Online mo˝na tak˝e sprawdziç na bie˝àco
status rozpatrywania po˝yczki.

Warunkiem wystàpienia o po˝yczk´ jest po-
siadanie cz∏onkostwa P-SFUK. Dlatego te˝ oso-
by, które chcà wystàpiç o kredyt, a nie sà cz∏on-
kami Unii, powinny najpierw wype∏niç wnio-
sek o otwarcie konta przez internet.

Aby wystàpiç o kredyt za poÊrednictwem in-
ternetu, wystarczy na g∏ównej stronie Oddzia-
∏u Online wybraç opcj´ “Z∏ó˝ wniosek o po-
˝yczk´”. Procedury za ka˝dym razem sà podob-
ne – na kolejnych stronach wnioskodawca prze-
kazuje informacje o rodzaju po˝yczki, o jakà
si´ ubiega, oraz jej zabezpieczenia potwierdza-
jàce to˝samoÊç wnioskodawcy i wreszcie infor-
macje finansowe po˝yczkobiorcy. Ostatnim wy-
mogiem jest podanie danych dotyczàcych po-

r´czycieli kredytu. Wymogiem uzyskania kre-
dytu jest tak˝e zapoznanie si´ z “Account Agre-
ement”, czyli zasadami przyznania i sp∏acania
po˝yczki. Po wys∏aniu wype∏nionej formy
otrzymujemy szybkà odpowiedê z P-SFUK, czy
wniosek o kredyt zosta∏ zatwierdzony.

■ Karty kredytowe Visa oferowane przez Pol-
sko-S∏owiaƒskà Federalnà Uni´ Kredytowà sà
wolne od op∏at i nisko oprocentowane. Prosta
procedura pozwala teraz na szybkie wystàpie-
nie przez internet o kart´, którà mo˝na p∏aciç
w ponad 24 milionach miejsc na ca∏ym Êwie-
cie. Wystarczy tylko podaç podstawowe infor-
macje dotyczàce po˝yczkobiorcy i jego sytua-
cji finansowej. JeÊli cz∏onek Unii ju˝ wczeÊniej
wyst´powa∏ o kredyt, cz´Êç rubryk zostanie au-
tomatycznie wype∏niona przez komputer. W ta-
kim przypadku wystarczy jedynie uzupe∏nie-
nie i uaktualnienie tych informacji.

■ Kredyt gotówkowy. W Oddziale Online mo˝-
na wystàpiç o dwa rodzaje po˝yczek osobistych:
kredyt gotówkowy oraz o czekowà lini´ kre-
dytu. Wystarczy kilka minut, aby zrealizowaç
marzenia o zakupie wymarzonych prezentów
czy uzyskaç dodatkowà gotówk´, aby pokryç
domowe wydatki. Wnioski o oba rodzaje kre-
dytu wype∏niane sà w podobny sposób, choç
czekowa linia kredytu s∏u˝y przede wszystkim
jako zabezpieczenie konta czekowego.

■ Kredyt na zakup samochodu – jeÊli mamy upa-
trzony samochód czy ∏ódê, Oddzia∏ Online to
idealne miejsce, gdzie mo˝na sprawnie za∏a-
twiç kredyt na tego rodzaju zakup.

W tym celu nale˝y podaç podstawowe infor-
macje o rodzaju pojazdu, marce, roczniku, prze-
widywanej cenie, a tak˝e o szacowanej wartoÊci
zbywanego przy tej okazji starego auta (trade-
in). Opcje internetowe pozwalajà zarówno na kup-
no od dilera, jak i osoby indywidualnej (tylko w

Nowym Jorku i New Jersey). Istnieje tak˝e mo˝-
liwoÊç przefinansowania starego, wy˝ej oprocen-
towanego kredytu na zakup auta z innego ban-
ku i zamiany go na nowà, dogodnie oprocento-
wanà po˝yczk´ w Unii. Okres kredytowania w
przypadku nowych aut mo˝na wyd∏u˝yç nawet
do 84 miesi´cy. Na razie po˝yczki samochodo-
we dost´pne sà tylko dla mieszkaƒców stanów
Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pensyl-
wania, Floryda i Illinois.

Oddzia∏ Online Polsko-S∏owiaƒskiej Unii
Kredytowej to ogromne udogodnienie dla ca-
∏ej Polonii, a dla samej Unii – po raz pierwszy
mo˝liwoÊç dotarcia do potencjalnych cz∏onków
w ca∏ych Stanach. Odleg∏oÊç od tradycyjnych
oddzia∏ów ju˝ nie jest przeszkodà, by korzy-
staç z us∏ug P-SFUK.

Wystarczy za∏o˝yç direct deposit, czyli au-
tomatycznà wp∏at´ na konto (np. cotygodniowych
zarobków), za∏o˝yç konto czekowe (czeki przyj-
dà pocztà, a zamawia si´ je przez internet), uzy-
skaç kart´ kredytowà, a wiele problemów zwià-
zanych z finansami znika jak za dotkni´ciem cza-
rodziejskiej ró˝d˝ki. W dodatku, do∏àczajàc do
P-SFUK, nowi cz∏onkowie stajà si´ pe∏nopraw-
nymi w∏aÊcicielami instytucji, z której korzysta
ju˝ 70 tys. osób i która w chwili obecnej stano-
wi o finansowej sile Polonii.

Oddzia∏ Online pozwala równie˝ obecnym
cz∏onkom mieszkajàcym w du˝ej odleg∏oÊci od
oddzia∏ów na utrzymanie lepszego kontaktu z
tà najwi´kszà polonijnà instytucjà finansowà.
Dotyczy to zw∏aszcza tych cz∏onków, którzy
przeprowadzajà si´ w odleg∏e miejsca, do od-
leg∏ych stanów. Cz∏onkowie P-SFUK mieszka-
jà ju˝ w Illinois, Pensylwanii, w Connecticut,
w Arizonie czy na Florydzie.

Gratuluj´ Unii, ̋ e zdecydowa∏a si´ na tak sil-
ne zaakcentowanie swojej finansowej obecno-
Êci w internecie. Oddzia∏ Online to nie tylko
nowa funkcjonalnoÊç – to pomost do Polonii
w ca∏ych Stanach Zjednoczonych. ■
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Odwiedzamy Oddzia∏ Online – 
czyli wirtualnà Uni´

Moje zainteresowania dziennikarskie cz´sto wiod∏y mnie w dziedzin´ finansów, 
a hobby – do internetu. Cz´sto te˝ zaglàdam do www.NaszaUnia.com. Jest to 
oficjalna strona Polsko-S∏owiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej, a zarazem 

najwa˝niejszy (i chyba jedyny) finansowy portal Polonii.


