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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Od wielu lat pażdziernik jest obchodzony
w Stanach Zjednoczonych jako Miesiąc
Dziedzictwa Polskiego. Nasza Unia znacząco włącza się w te
obchody, jak również wspiera wiele
incjatyw z nimi związanych. Z dumą
jesteśmy głównym sponsorem Parady
Generała Kazimierza Pułaskiego na Piątej
Alei na nowojorskim Manhattanie i aktywnie w niej od lat uczestniczymy. Jest również
naszą tradycją, że w tym miesiącu oferujemy specjalne promocje dla obecnych
Członków Naszej Unii lub tych, którzy
chcieliby się do nas przyłączyć. W tym
roku zapraszam Państwa do skorzystania z
bardzo atrakcyjnej oferty oprocentowania
kont depozytowych, jak również, specjalnego niskiego oprocentowania linii kredytowych pod zastaw domu (HELOC).
Wielu z Państwa, zwłaszcza mieszkańców New Jersey miało przyjemność wziąć
udział w spotkaniu z Panem Prezydentem
RP Andrzejem Dudą w Wallington, New
Jersey. Z radością pragnę nadmienić, że Pan
Prezydent publicznie podkreślił znaczącą
rolę naszej instutucji dla Polonii, dziękując
zwłaszcza za program stypendialny, który
oferujemy. Słowa Prezydenta RP są niezwykłą formą uznania dla wysiłku i pracy
nie tylko wolontariuszy i pracowników,
ale też dla wszystkich Członków PSFCU,
którzy od ponad 40 lat obdarzają Naszą
Unię swoim zaufaniem i poparciem.
Nasz sukces jest dostrzegany nie tylko

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Aktywa

$1,835,010,733
Udzielone kredyty

$1,033,316,767
Wartość netto

$176,520,404
Liczba Członków

92,204

w Polsce, ale także przez władze unii
kredytowych w Stanach Zjednoczonych.
Wyrazem tego jest kolejna już wizyta
Przewodniczącego Rady Dyrektorów
Krajowej Administracji Unii Kredytowych
(NCUA), J. Mark McWattersa. Był naszym
honorowym gościem i wspólnie z nami
maszerował Piątą Aleją podczas tegorocznej
Parady Generała Kazimierza Pułaskiego.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe
korzystanie z naszych produktów i usług,
a jednoczesnie zachęcam do zapoznania się
z promocjami, które Państwu oferujemy.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Prezydent RP w New Jersey

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Wallington, NJ

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych,
prezydent RP Andrzej Duda spotkał się
z Polonią. Na spotkanie zorganizowane
w Cracovia Manor w Wallington, New Jersey
przybyło prawie tysiąc osób.
Prezydent Duda podziękował za poparcie
interesów Polski na amerykańskiej ziemi. Pomogliście Polsce wejść do NATO, także
dzięki wam żołnierze USA są teraz w naszym
kraju, a prezydent Donald Trump ma do
Polski pozytywny stosunek – mówił
prezydent Duda w Wallington. - Przy każdej
okazji, kiedy mam okazję rozmawiać z prezydentem Trumpem, podkreśla on swoją
wielką sympatię i szacunek dla polskiego
narodu. Stosunek pre zydenta Stanów
Zjednoczonych do naszego kraju także jest
wynikiem waszego wsparcia – dodał.
W sali Cracovia Manor zmieściło się
czterystu gości, reszta zgromadziła się na
okolicznych ulicach, obserwując spotkanie
na telebimie, ufundowanym przez PSFCU.
W swoim przemówieniu prezydent Andrzej

Duda podziękował Naszej Unii „za program
stypendialny, dzięki któremu studenci ze
Stanów Zjednoczonych mogą przyjeżdżać
do Polski na praktyki w administracji
publicznej”. Jednocześnie zachęcał Polonię,
by zgłaszała się po legitymacje szkolne dla
dzieci uczących się w polskich szkołach w
USA. Jak podkreślał prezydent, dzięki
uchwalonej z jego inicjatywy ustawie,
legitymacje uprawniają m.in. do tańszych
przejazdów komunikacją miejską, dając
polonijnym dzieciom poczucie traktowania
takiego, jak ich rówieśnicy w Polsce.
Prezydent zachęcał też Polonię do
angażowania się w obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości w przyszłym
roku. - Zapraszam, mam nadzieję, że
przynajmniej część z Państwa w przyszłym
roku będzie mogła Polskę odwiedzić. Ale
chciałbym, żebyście także tu gdzie mieszkacie, organizowali różnego rodzaju
wydarzenia pielęgnujące naszą wielką
...dokończenie na stronie 2
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Prezydent RP w New Jersey cd.

Prezydent Andrzej Duda z polonijnymi góralami

tradycję, pokazujące bohaterów narodowych,
ojców niepodległości, żeby dzieci zyskiwały
wiedzę i miały świadomość tego, jak
wyglądały losy naszej ojczyzny – apelował
Andrzej Duda.
Burmistrz Wallington Mark Tomko wręczył prezydentowi RP klucze do miasta

podkreślając, że „ponad połowa mieszkańców deklaruje” polskie pochodzenie. Z kolei
Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na
rzecz Polonii. Krzyżem Oficerskim Orderu
Zasługi RP został odznaczony ks. Andrzej
Ostaszewski. Krzyże Kawalerskie Orderu

Zasługi RP otrzymali Thomas John Duch,
Jan Kaczmarek, ks. Felix Raymond
Marciniak, Elżbieta Pawluczuk, Walter
Wargacki, Jerzy Stanisław Wikieł.
W imieniu odznaczonych głos zabrał ks.
Ostaszewski. - Chcemy podziękować
prezydentowi Dudzie za jego obecność
wśród nas, za jego pracę dla dobra Polonii,
za otwartość na sprawy Polaków mieszkających poza granicami kraju. Andrzej Duda
jest pierwszym prezydentem, który nie boi
się silnej Polonii, który otworzył drzwi dla
idei i myśli tych, którzy mieszkają poza
krajem, jest pierwszym prezydentem, który
słucha głosu Polonii – mówił ksiądz. Uważam za cud, że mamy go za prezydenta
w czasach, w których lewica i liberalizm
zawładnęły Europą i innymi krajami świata.
To cud podobny do tego, który dokonał się
podczas ostatnich wyborów prezydenckich
w Stanach Zjednoczonych – dodał ks.
Ostaszewski.
W trakcie uroczystości, prezydent Andrzej
Duda miał okazję zobaczyć występ dziecięcego zespołu góralskiego działającego przy
Stowarzyszeniu Podhalan w New Jersey im.
Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Seniorzy PSFCU w Amerykańskiej Częstochowie
Jak co roku Nasza Unia zorganizowała
wycieczkę dla seniorów PSFCU z Nowego
Jorku i New Jersey do sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Doylestown w
Pensylwanii. W tym roku w Labor Day
przyjechało do popularnej Amerykańskiej
Częstochowy ponad 800 osób.
Członkowie Naszej Unii pojechali na
wycieczkę piętnastoma autokarami: pięć
wyjechało z Greenpointu, po dwa spod
oddziałów PSFCU Boro Park i Wallington
oraz po jednym z Copiague, Maspeth,
Ridgewood, Clifton, Linden i Union. – W tym
roku po raz pierwszy, umożliwiliśmy dla
wygody seniorów z Greenpointu wyjazd
spod kościoła pod wezwaniem świętego
Stanisława Kostki – powiedział Leszek
Wojtkowski z Rady Dyrektorów PSFCU.
Jak co roku, do darmowego wyjazdu kwalifikowali się Członkowie Naszej Unii (po
ukończeniu 60 roku życia), którzy mogli
zabrać ze sobą osobę towarzyszącą. W czasie
wycieczki była możliwość uczestnictwa we
mszy świętej oraz zabawy i zakupy na stoiskach dorocznego Festiwalu Polonijnego, na
który do Doylestown zjeżdżają tysiące ludzi.
- Pojechaliśmy do Amerykańskiej
Częstochowy na festiwal rodzinny. Ale
ponieważ jest to przede wszystkim duchowa
stolica Polonii, więc prosiliśmy także o bło-

gosławieństwo dla Naszej Unii, naszych
rodzin oraz ducha zgody dla całej Polonii powiedział skarbnik Rady Dyrektorów
PSFCU, Ryszard Bąk. Podkreślił, że
organizowanie takich wyjazdów jest możliwe
dzięki temu, że członkowie polonijnej
społeczności lojalnie wspierają PolskoSłowiańską Federalną Unię Kredytową,
dzięki czemu nasza instytucja osiąga bardzo
dobre wyniki finansowe.
Jak co roku wyjazd był dla starszych
wiekiem Członków Naszej Unii dobrą okazją
do odwiedzenia Amerykańskiej Częstochowy. Wielu z nich odwiedziło groby bliskich
na tamtejszym cmentarzu, dla innych – ze

Stoisko PSFCU podczas Festiwalu Polonijnego
w Doylestown, PA

względu na odległość i kłopoty transportowe
- był to jedyny sposób na odbycie
pielgrzymki do miejsca maryjnego kultu.
Jak co roku, największą nagrodą dla
organizatorów były słowa podziękowania.
„Kochana Unio! Dziękuję za mile spędzony
czas, świetnie zorganizowaliście coś i dla
Ducha, i dla ciała. Będzie teraz milej
przychodzić i widzieć nasze panie w
okienku” napisał jeden z seniorów.
„Cieszymy się, że takie wycieczki są
organizowane. Opiekunki były wspaniałe,
podróż przebiegła w rozśpiewanym
autobusie” napisał inny uczestnik.
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Październikowe promocje w PSFCU
Październik to Miesiąc Dziedzictwa
Polskiego – miesiąc, w którym Polonia
szczególnie manifestuje dumę ze swojego
pochodzenia, pamięta o swoim rodowodzie
i polskich osiągnięciach. W tym czasie
odbywa się w USA wiele wydarzeń, które
mają na celu promowanie i pielęgnowanie
polskiej
kul tury
oraz
wartości
wypracowanych przez naszych przodków.
Świętuj z nami Miesiąc Dziedzictwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych i odkryj
nowe promocje na produkty finansowe
Naszej Unii.
W październiku Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa oferuje atrakcyjne
promocje. Skorzystaj z nich już dzisiaj:
czasu nie jest dużo, gdyż promocje
obowiązują jedynie do 31 października br.
Każdy Członek PSFCU może ubiegać się
o wyższe niż dotychczas oprocentowanie na
lokatach terminowych:
- 1,35% APY1 na lokatach terminowych
na 3 i 6 miesięcy
- 1,45% APY1 na lokatach terminowych
na 9 i 12 miesięcy.
Członkowie Naszej Unii będący właścicielami nieruchomości mogą się starać o otwarcie Linii Kredytowej Pod Zastaw Domu
(HELOC) z dwunastomiesięcznym opro-

centowaniem wstępnym 1,99% APR 2.
Dodatkową zachętą do zamknięcia pożyczki
w październiku jest brak opłat i kosztów
przyznania kredytu.
Promocja jest ważna do 31 października
2017 r. Oferta tylko dla Członków PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena
historii kredytowej i zdolności do spłaty
kredytu. Kredyty PSFCU nie są oferowane
we wszystkich stanach. Produkty i
oprocentowanie mogą się zmienić bez

uprzedzenia. Po dodatkowe informacje
prosimy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta pod numerem 1.855.
PSFCU.4U (1.855.773.2848) lub z najbliższym odziałem PSFCU.

1. APY = Annual Percentage Yield. Oferta dotyczy lokat osobistych,

trwania kredytu wynosi 25 lat. Minimalna wysokość kredytu wynosi 10

biznesowych oraz IRA. Minimalna wysokość lokaty wynosi 500 dolarów.

000 dolarów, natomiast maksymalna – 250 000 dolarów. Linia kredytowa

Limit wpłaty wynosi 50 000 dolarów na Członka PSFCU lub na firmę.

pod zastaw domu podlega wymogom weryfikacji wniosku, oceny historii

Wcześniejsza wypłata podlega opłacie karnej, która może zredukowac

kredytowej oraz wymogów wysokości kredytu do wartości domu. Linie

zyski. Nie ma limitu lokat, pod warunkiem, że łączna suma nie przekracza

kredytowe pod zastaw domu są dostępne dla posiadłości 1-4 - rodzinnych

limitu wpłaty osobistego lub firmowego. Lokaty nie podlegają

zamieszkałych przez właściciela, wliczając mieszkania własnościowe.

automatycznemu odnowieniu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Linie Kredytowe pod Zastaw Domu są zabezpieczone hipoteką na głównej

2. APR - Oprocentowanie wstępne jest stałe przez pierwszych 12 miesięcy

posiadłości mieszkalnej pożyczkobiorcy. Po szczegóły promocji prosimy

i obejmuje 0,25% zniżki za zarejestrowane automatyczne płatności z konta

o kontakt z pracownikami PSFCU. Jeżeli kredyt jest spłacony i zamknięty

czekowego w PSFCU. Bez automatycznych płatności z konta czekowego

przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od jego rozpoczęcia, pożyczkobiorca

w PSFCU oprocentowanie wynosić będzie 2,24% APR. Po tym okresie,

zobowiązany jest zwrócić PSFCU wszystkie koszty przyznania kredytu,

oprocentowanie wstępne zmieni się na oprocentowanie zmienne, które

które mogą wynieść do 1 300 dolarów. Mieszkańcy stanu Nowy Jork

oparte jest na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street Journal, i jest

zobowiązani są do zapłacenia podatku od hipoteki, który może zostać

ustalane pierwszego dnia każdego miesiąca. Maksymalne APR w okresie

pokryty z linii kredytowej. Mieszkańcy Florydy zobowiązani są do zapłacenia

trwania kredytu wynosi 14,90% a minimalne 3,75%. Maksymalny okres

opłat skarbowych, które mogą zostać pokryte z linii kredytowej.

Świętuj z Nami
Miesiąc Dziedzictwa Polskiego

1 Lokaty Terminowe
- 1,35% APY1 na lokatach terminowych na 3 i 6 miesięcy
- 1,45% APY1 na lokatach terminowych na 9 i 12 miesięcy

2 Linia Kredytowa Pod Zastaw Domu (HELOC)
z dwunastomiesięcznym oprocentowaniem wstępnym 1,99% APR2
bez opłat i kosztów przyznania kredytu

Promocja jest ważna od 1 października do 31 października 2017 r. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Kredyty PSFCU nie są
oferowane we wszystkich stanach. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848)
lub z najbliższym oddziałem PSFCU.
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W oddziałach Naszej Unii
Menedżer oddziału PSFCU Marszałkiem
Parady Pułaskiego w Linden
W tym roku podczas Parady Gen. Pułaskiego w Nowym Jorku, na czele kontyngentu miasta Linden (New Jersey) szła
Barbara Zawłocka, wieloletnia pracownica Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej i szefowa oddziału PSFCU
w Linden. W uroczystości mianowania na
marszałka kontyngentu wzięło udział
kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy Naszej Unii. Przewodzenie kontyngentowi podczas nowojorskiej parady
to wyraz uznania za pracę dla lokalnej
społeczności. Serdeczne gratulacje dla
popularnej w Linden "Pani Basi"!

Networking w Chicago

Nasza Unia wspiera lokalne pikniki

Pracownicy Dystryktu Midwest PSFCU
uczestniczyli w wielkiej imprezie networkingowej pośredników sprzedaży
nieruchomości Mega Networking Conference a zorganizowanej przez Women's
Council of Realtors Northwest. Konferencja
odbyła się w King's Hall w Lom bard ,
Illinois. Nasza Unia była jednym z głównych sponsorów imprezy, w której wzięło
udział ponad dwustu agentów sprzedaży
nieruchomości. Była to doskonała okazja
aby zaprezentować produkty finansowe
PSFCU wśród gwiazd rynku nieruchomości
w Illinois.

Wrzesień to miesiąc tradycyjnych pikników
organizowanych przez parafie, polskie
szkoły dokształcające oraz organizacje
polonijne. To doskonała okazja do integracji
lokalnych społeczności po wakacyjnych
wyjazdach oraz zebrania środków na dalszą
działalność społeczną. Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa zawsze chętnie
wspiera tego typu inicjatywy – tylko we
wrześniu uczestniczyliśmy w kilkunastu
takich wydarzeniach. Na zdjęciu powyżej
pracownice oddziału PSFCU Staten Island
podczas pikniku parafialnego zorganizowanego przez Our Lady of Mount Carmel
Roman Catholic Church w Bayonne, New
Jersey.

APR - Annual Percentage Rate. Oferta tylko dla kwaliﬁkujących się posiadaczy kart kredytowych PSFCU. Kryterium kwaliﬁkacyjne stanowi ocena ryzyka ﬁnansowego od 680 wzwyż (Experian).
Kwota przeniesionego zadłużenia podlegać będzie oprocentowaniu promocyjnemu do końca okresu rozliczeniowego upływającego po 12 miesiącach od daty pierwszej transakcji. Po tym
terminie oprocentowanie promocyjne zmieni się na oprocentowanie standardowe dla danej karty, które wynosi z dniem 1 października 2017 r.: Choice 15,24% (zmienne), Advantage 8,24%
- 16,24% (zmienne), Premier 10,24% - 17,24% (zmienne), Liberty 11,24% - 14,24% (zmienne), Platinum 9,90% - 12,90% (stałe). Zadłużenie musi być przeniesione z innej instytucji ﬁnansowej
do PSFCU. Minimalna kwota przeniesionego zadłużenia wynosi $500. Promocja nie obejmuje kont biznesowych kart kredytowych, aktualnie zaległych kart
kredytowych, oraz kart kredytowych, które miały dwa lub więcej opoźnień spłaty kredytu w ciągu roku obecnego oraz poprzedniego roku. Roczna stopa
procentowa może być podniesiona do karnej rocznej stopy procentowej, jeżeli płatność jest spóźniona o 60 dni. Dodatkowe informacje zawarte są w Umowie
Karty Kredytowej oraz w Warunkach Przelewu Zadłużenia (Balance Transfer Terms & Conditions).
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