
Aby dokonać wpłaty osobiście, prosimy wypełnić załączony kupon i dostarczyć go do kasy w jednym z oddziałów PSFCU. Wpłaty mogą też być dokonane jako transfery pomiędzy kontami przy użyciu Bankowości Internetowej 
lub aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU (w rubryce nazwisko, prosimy wpisać ‘CSF’).  Wpłaty mogą być dokonywane w okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r. Fundacja Uśmiechu Dziecka jest zarejestrowaną 
organizacją charytatywną (not-for-profit) zgodnie z paragrafem 501(c)(3) Kodeksu Podatkowego USA i nie jest stowarzyszona z PSFCU. Wpłacone kwoty mogą być odliczone od podatków - prosimy skontaktować się z doradcą 
podatkowym.  
To make a donation in person, please fill out the enclosed deposit slip and bring it to a teller at any PSFCU branch. Donations may also be deposited by way of internal transfers using PSFCU Online Banking or Mobile 
Banking app (when making the transfer, enter CSF in the ‘Last name’ field.) Donations may be deposited between November 27 and December 31, 2020. Children’s Smile Foundation is a registered 501(c)(3) not-for-
profit organization and is not affiliated with PSFCU. Deposited donations may be tax deductibe - please consult your tax advisor.

Bursztynowa Przystań Dom 
Hospicyjny dla Dzieci, Gdynia
Account no. 1399872

Children’s Smile Foundation, 
New York, NY
Account nr. 1399869

Wroclaw Hospice for Children
Foundation
Account no. 1369293

Log into your secure PSFCU 
Online Banking Account.

Select ‘Make a Transfer’ from 
the ‘Transfers and Payments’ 

menu

Select the account from 
which you wish  

to transfer funds.
Select ‘Another Member’

 Enter the account number 
designated to the organiza-

tion of your choosing.
‘Last name on account’  

is CSF

After inputting your donation  
amount, select ‘Send now’  

to transfer funds

Zaloguj się na swoje konto w 
Bankowości Internetowej PSFCU.

Wybierz z paska menu opcję 
‘Transfers and Payments’,  

a następnie ‘Make a Transfer’ 

Wybierz konto, z którego  
chcesz przekazać pieniądze.
Następnie wybierz ‘Another 

Member’

Wpisz numer konta wybranej 
organizacji.

W rubryce ‘Last name  
on account’ wpisz CSF

Po wpisaniu kwoty wpłacanej 
dotacji, wybierz opcję ‘Send 
now’, aby dokonać przelewu

DONATE ONLINE

DOKONAJ WPŁATY PRZEZ INTERNET

1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848)

www.NaszaUnia.com

Hospicjum im. bł. ks. 
Michała Sopoćki w Wilnie
Konto nr. / Account no. 

1426548

Fundacja Domowe Hospicjum  
Dziecięce “Promyczek” w Otwocku

Konto nr. / Account no.
1426554

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci  
i Młodzieży “Dom Chłopaków”  

w Broniszewicach
Konto nr. / Account no.

1426551

Children’s Smile  
Foundation, NY

Konto nr. / Account no.
1426539 
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27 listopada - 31 grudnia 2020 r.

November 27 - December 31, 2020

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wraz z Fundacją Uśmiechu Dziecka już po 
raz siódmy zaprasza Państwa do wzięcia udziału we wspólnej świątecznej akcji charyta-
tywnej. Celem akcji jest zbiórka funduszy na pomoc potrzebującym dzieciom w USA oraz 
dla wybranych hospicjów dla dzieci w Polsce i na Litwie. Okres Bożego Narodzenia jest 
najlepszym czasem na pomoc i podarunki dla potrzebujących i chorych dzieci. Jesteś my 
przekonani, że dzięki Państwa hojności wywołamy świąteczny uśmiech na wielu dziecię-
cych twarzach.

As the holidays come upon us, the Polish & Slavic Federal Credit Union humbly invites you 
to help us make a difference – to be the difference by embracing the gift of giving back. 
This holiday season, for the seventh time, we are blessed with the opportunity to help those 
in need – not only locally in the U.S., but also abroad in Poland and Lithuania. We ask that 
you join us alongside the Children’s Smile Foundation in our effort to help our communities 
experience a truly memorable Christmas.


