Forma do Pokrycia Dodatkowych Transakcji
poprzez Kartę Debetową
 Co trzeba wiedzieć o programie Overdraft Privilege i związanych z nim opłatach.
Dozwolone przekroczenie dostępnego stanu konta następuje, kiedy na koncie płatność zostaje zrealizowana pomimo
brakujących funduszy. Zapłacenie płatności w takiej sytuacji może odbyć się w następujący sposób:
1. Na podstawie standardowych zasad programu Overdraft Privilege
2. Przy użyciu usług oferowanych przez PSFUK, jak automatyczne transfery z konta oszczędnościowego (Auto Transfer)
lub z linii kredytowej. Usługi te mogą być mniej kosztowne niż korzystanie z programu Overdraft Privilege.
Obecna notyfikacja zawiera opis naszych standardowych zasad programu Overdraft Privilege:

 Jakie obowiązują standardowe zasady programu Overdraft Privilege na moim koncie?
Pozwalamy na zapłacenie płatności przekraczających dostępny stan konta przy następujących transakcjach:
 Czeki i inne transakcje, które używają twojego numeru konta czekowego
 Automatyczne płatności rachunków
Nie pozwalamy na zapłacenie płatności poprzez przekroczenie dostępnego stanu konta o ile nie posiadamy na to zgody w
przypadku następujących transakcji:
 Transakcje przy użyciu maszyny ATM
 Jednorazowe transakcje kartą debetową
Decyzja zapłaty wszelkich płatności przekraczających dostępny stan konta w ramach programu Overdraft Privilege należy
do nas i nie gwarantuje, że w każdej sytuacji damy zgodę na zapłacenie każdego rodzaju transakcji.
Jeśli nie wydamy zgody na zapłacenie płatności przy użyciu Overdraft Privilege, transakcja to zostanie zwrócona.

 Jakie opłaty pobiera PSFUK za użycie programu Overdraft Privilege na zapłacenie płatności
przekraczających dostępny stan konta?
Zasady naszego standardowego programu Overdraft Privilege przewidują:



Pobieranie opłaty w wysokości $20.00 za każdą zrealizowaną płatność
Maksymalna kwota opłat na jeden dzień wynosi $100 w przypadku zapłacenia płatności na kontach personalnych (a
także Sole Proprietor). Na kontach personalnych (lub Sole Proprietor) użycie wstępnej rezerwy ODP do kwoty $5.00
nie podlega opłatom w danym cyklu negatywnego bilansu konta
 W jaki sposób można udzielić PSFUK zgody na realizowanie płatności kartą debetową lub transakcji z maszyn
ATM a przekraczających dostępną kwotę na koncie?
Jeśli chcesz wyrazić zgodę na użycie rezerwy Overdraft Privilege na pokrycie wypłat z maszyn ATM oraz na pokrycie

jednorazowych transakcji robionych kartą debetową, można tego dokonać w następujący sposób:






Telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1 855.PSFCU.4U (1.855.773.2848)
Elektronicznie poprzez użycie Bankowości Internetowej
Elektronicznie poprzez użycie naszej strony internetowej www.NaszaUnia.com
Drogą emailową wysyłając informację pod adres kontact@psfcu.net
Osobiście lub drogą pocztową poprzez wypełnienie i dostarczenie załączonego formularza do jednego z naszych
oddziałów lub wysłanie pod adres: P O BOX 10425, Farifield, NJ 07004

Odwołanie wcześniej wydanej zgody dla P-SFUK na użycie Overdraft Privilege można zgłosić pod powyżej podanym
numerem. Jeśli odwołanie zgody zostanie wysyłane drogą pocztową, prosimy o podanie imienia i nazwiska wraz z
numerem konta, abyśmy mogli to odzwierciedlić na podanym koncie.
______
Wyrażam zgodę aby PSFUK płaciła w ramach programu Overdraft Privilege transakcje zrobione w
maszynach ATM i przy użyciu kart debetowych.

______

Nie wyrażam zgody, aby PSFUK płaciła w ramach programu Overdraft Privilege transakcje
zrobione w maszynach ATM i przy użyciu kart debetowych.
Nazwisko (drukiem)
_______________________________________________

Data:

___________________________________

Numer Konta: ___________________________________
10/27/2015

Toll Free/Numer bezpłatny: 1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848)
International calls/Połączenia międzynarodowe: 1-973-808-3244

email: kontakt@psfcu.net
email: contact@psfcu.net

www.NaszaUnia.com
www.psfcu.com

