
25 kwietnia Rada Dyrektorów, Komisja
Nadzorcza i zarząd Naszej Unii gościły
prezesa Narodowego Banku Polskiego
Adama Gla pińskiego, przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego Marka
Chrzanowskiego i wiceministra spraw
zagranicznych Jana Dziedziczaka wraz z
delegacją. W siedzibie PSFCU na Greenpoincie
goście dowiedzieli się o 40-letniej historii
oraz obecnej działalności Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej. 

W rozmowach z władzami Naszej Unii,
goście wyrazili pełne poparcie dla naszej

instytucji, uznawanej za "największą polską
instytucję finansową poza granicami
Polski". „Chcielibyśmy wspierać Naszą
Unię choćby w sposób symboliczny”-
zadeklarował prezes NBP Adam Glapiński.
Osiągnięcia PSFCU chwalił obecny na
spotkaniu konsul generalny RP w Nowym
Jorku Maciej Golubiewski. „Od trzech
miesięcy jestem na stanowisku i
gdziekolwiek pojadę na jakieś wydarzenie
polonijne, widzę wsparcie Polsko-Sło -
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej”
powiedział Golubiewski.
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Nasza Unia

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

Aktywa

$1,810,394,635
Udzielone kredyty

$990,909,447
Wartość netto

$171,847,573
Liczba Członków

90,124

Prezes NBP na Greenpoincie

Szanowni Państwo,

Pragnę podzielić się z
Państwem wynikami
fi nan  so  wymi Naszej
Unii z pierwszego
kwartału bieżącego
roku. Był to bardzo
udany dla nas począ -
tek roku. W cią gu pierwszych trzech mie -
sięcy, nasze aktywa wzrosły o 32,8 miliona
do larów. W tym sa mym czasie portoflio
pożyczkowe powię kszyło się o ponad 12
milionów, a powierzone nam depozyty
wzrosły o 29,4 miliona dolarów. Od po -
czątku roku do grona Członków Naszej
Unii dołączyło 2 265 nowych osób i na
dzień 31 marca br., ogólna liczba Członków
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre -
dytowej osiągnęła 90 124 osoby. W re -
zultacie naszej działalności operacyjnej
dochód netto za pierwsze trzy miesiące br.
wyniósł ponad 2,3 miliona dolarów.  Dane
pierwszego kwartału kreują optymistyczne
prognozy na dalszą część tego roku.

Nasza Unia zajmuje znaczącą pozycję
wśród wszystkich, prawie sześciu tysięcy
unii kredytowych w Stanach Zjedno -
czonych. Pod względem a ktywów jesteśmy
klasyfikowani na 113. miej scu, a pod
względem powierzonych nam depozytów
znajdujemy się na 49. miejscu. Jedno -
cześnie jesteśmy największą etniczną unią
kredytową w Stanach Zje dnoczonych.
Zbudowanie tak silnej i dużej instytucji
finansowej jest przede wszy stkim zasługą
Członków Naszej Unii, pra cowników i
wolontariuszy, a powyższe fakty są
powodem do dumy dla całej Polonii w

Stanach Zjednoczonych.
Zapraszam Państwa do korzystania z

naszych usług i polecania naszej instytucji
swoim znajomym. W najbliższych tygo -
dniach oferujemy bardzo atrakcyjne pro -
mocje na pożyczki samochodowe i 50-cio
dolarowy depozyt na konta dla nieletnich
otwarte w czasie trwania promocji. Szcze -
gólnie polecam Pań stwu nasze pożyczki
pod zastaw nieru chomości (HELOC), które
pomimo rosnących stóp procentowych w

Stanach Zjednoczonych są w Naszej Unii
nadal bardzo atrakcyjnie oprocentowane.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że
korzystając z produktów i usług Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
wspólnie budujemy siłę całej Polonii.

Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor wykonawczy PSFCU

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, prezes NBP Adam Glapiński i przewodniczący KNF Marek
Chrzanowski z Radą Dyrektorów PSFCU
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Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre -
dytowa gościła Adama Małysza. Le -
gendarny polski skoczek narciarski wraz
z żoną Izabelą gościł w trzech oodziałach
PSFCU, gdzie spotkał się z licznie
przybyłymi fanami.

Członkowie Naszej Unii licznie przybyli
do odziałów PSFCU Ridgewood (na no -
wojorskim Queensie), w Wallington, New
Jersey oraz Bridgeview w metropolii
chicagowskiej.  Łącznie kilkaset osób miało
okazję uścisnąć dłoń słynnego „Orła” z
Wisły, zamienić kilka słów, zrobić zdjęcie,
otrzymać autograf. "Mieszkający tu rodacy
przyjęli nas bardzo serdecznie. Czasem
nie wie działem co powiedzieć, bo
dziękowali mi za wzruszenia, jakie
przeżywali podczas mojej kariery" –
stwierdził  po spotkaniach Małysz, który
był w metropolii nowojorskiej po raz
pierwszy w życiu.

Oprócz spotkań z fanami, Małysz wy -
startował w tradycyjnym  dorocznym biegu
„Polonia 5K Run” oraz bawił się na Balu
Sportu Polish American Sport Association,
których to imprez Nasza Unia jest stałym
sponsorem. W oddziale w Ridgewood,
Małysza przywitał specjalny tort,
wykonany specjalnie przez pra cownicę
Helenę Medlarz. Po tym spotkaniu, polski
skoczek wykonał bardzo piękny gest:
odwiedził w domu fana, który z połamaną
nogą nie mógł przyjść do oddziału. „Adaś
to mój idol i moim zdaniem najlepszy

polski sportowiec wszechczasów, całe życie
marzyłem żeby się z nim spotkać. Jak pech,
to pech” napisał na Facebooku Członek
Naszej Unii Jacek Wilczewski. Kiedy
przedstawiciele PSFCU powiedzieli o tym
Małyszowi, ten nie wahał się ani chwilę i
doszło do kil kunastominutowej wizyty w
jednym z domów na Queensie. 

Adam Małysz to kolejny polski mistrz
świata lub olimpijski, który w ostatnich
latach odwiedził oddziały Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Wcześniej  gościli w PSFCU m.in. Zbigniew

Bródka, Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch,
Krzysztof Głowacki, Paweł Nastula czy
Anita Włodarczyk. Przewodnicząca Rady
Dy rektorów PSFCU Małgorzata Gradzki,
która witała Małysza w oddziale Ridge -
wood podkreśliła, że to przemyślana
strategia. „Zapraszamy ludzi, których nasi
człon kowie bardzo mile witają i chętnie
widzą w Stanach Zjednoczonych. Tacy
ludzie jak pan Małysz stanowią przykład
szcze gólnie dla młodej Polonii, bo mo -
bilizują ją do osiągnięć i dążenia do celu”
– powiedziała Gradzki.

Adam Małysz w PSFCU

Kredyty samochodowe PSFCU już odKredyty samochodowe PSFCU już od

WAKACYJNA PRZYGODA CZEKA!WAKACYJNA PRZYGODA CZEKA!

% APR*

1.99

Adam Małysz w oddziale PSFCU w Wallington, NJ 

% APR*

1.99
*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99% APR dotyczy pożyczek
na nowe samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 5 kwietnia do 5 lipca 2017 r. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest zarejestrowanie automatycznej płatności
pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Bez automatycznej spłaty z konta
czekowego w PSFCU   , oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Obowiązują również inne stopy oprocentowania. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych
ofert kredytowych dostępne są w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U lub na stronie www.NaszaUnia.com.
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W Naszej Unii czas na wiosenno-letnią
pro  mocję. Do 5 lipca br. mają Państwo
oka zję skorzystać z promocyjnych kre -
dytów na nowe samochody z oprocen -
towaniem już od 1,99% APR*.

Wiosna i lato to najlepszy czas na zakup
samochodu. Od 5 kwietnia br. Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
oferuje atrakcyjne oprocentowanie po -
życzek sa mochodowych. Promocja potrwa
do 5 lipca br. Nasza Unia oferuje kredyty
zarówno na samochody nowe, jak i
używane.

Promocyjne oprocentowanie w Naszej
Unii:
- na samochody nowe, pożyczka do 36
miesięcy – już od 1,99% APR*
- na samochody używane, pożyczka do 36
miesięcy – już od 2,39% APR*
Aby uzyskać promocyjne oprocen towanie,

należy zarejestrować automa tyczną spłatę
pożyczki z konta czekowego w Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Bez
automatycznej spłaty, oprocentowanie jest
wy ższe o 0,25 proc. Miesięczna spłata po -
życzki 3-letniej na 1,99% wynosi 28,64
dolarów za każde pożyczone tysiąc dolarów,
natomiast miesięczna spłata pożyczki 3-letniej
na 2,39% wynosi 29 dolarów. 

Wiosna to doskonały czas, aby zastanowić
się nad kupnem samochodu. Cieplejsze dni
i noce spra wiają, że warto pomyśleć o wspól -
nych rodzinnych wyjazdach na majówki.

Można też odwiedzić swoich rodziców albo
pojechać na uroczystość zakończenia stu -
diów przez dzieci. To wreszcie najwyższy
czas, aby za planować wakacyjne wojaże.
Wyobraź sobie już dzisiaj wspólną, ro -
dzinną podróż nowym samochodem tego
lata! Oprócz atra kcyjnego opro centowania,
Nasza Unia oferuje Państwu prosty i bardzo
dostępny sposób składania wniosków o
pożyczkę czy to w oddziałach PSFCU czy
też w formie elektronicznej na stronie
www.Nasza Unia.com.

Skorzystaj z okazji i rozważ już teraz kupno
nowego lub używanego samochodu dla siebie
lub dla całej rodziny. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat promocji,
przyjdź do jednego z siede mnastu oddziałów
Naszej Unii lub za dzwoń na bezpłatną linię
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). 
*APR = Annual Percentage Rate (Rzeczywista Roczna Stopa

Oprocentowania). Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii

kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne

w wysokości 1,99% APR dotyczy pożyczek na nowe samochody na okres

od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 5 kwietnia do 5 lipca 2017 r. Do

uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest zarejestrowanie

automatycznej płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na

którym wydana została pożyczka. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej

na 1,99% wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Bez automatycznej

spłaty z konta czekowego w PSFCU   , oprocentowanie jest wyższe o

0,25%. Obowiązują również inne stopy oprocentowania. Inne ograniczenia

mogą obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych

ofert kredytowych dostępne są w Centrum Obsługi Klienta pod numerem

1.855.PSFCU.4U lub na stronie www.NaszaUnia.com

Nigdy nie jest za wcześnie, aby nauczyć swo -
je dzieci oszczędzania. Otwórz konto dla nie -
letnich w Naszej Unii, a otrzymasz dodatkową
wpłatę w wysokości pięćdziesięciu dolarów.

Maj i czerwiec to czas świętowania dla
dzieci. Okres Komunii Świętych, Dzień
Dziecka oraz zbliżający się koniec roku
szkolnego i początek wakacji sprzyja robieniu
dzieciom prezentów. Także w postaci gotówki.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
przygotowała promocję, która oprócz waloru
finansowego, ma również wymiar edu -
kacyjny: wprowadza dzieciom nawyk
systema tycznego oszczędzania.

Jeśli do 3 czerwca br. otworzysz konto dla
nieletnich w PSFCU, wpłacimy na nie
dodatkowe 50 dolarów. Traktujemy to jako
zachętę dla Państwa pociech, aby sys -
tematycznie oszczędzały razem z Naszą
Unią już od najmłodszych lat. Konta dla
nieletnich można otworzyć w każdym z 17
oddziałów PSFCU lub podczas wizyt
pracowników Naszej Unii w polskich
szkołach dokształcających.
Promocja trwa od 19 kwietnia 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. Do otwarcia

konta dla nieletnich (Minor Account) obowiązują zasady członkostwa.

Wymagany jest początkowy stan konta w wysokości $10. Oferta dotyczy

osób, które aktualnie nie posiadają konta dla nieletnich i nie posiadały

konta dla nieletnich przez okres ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje

jedna dodatkowa wpłata w kwocie $50.00 na osobę. Kwota dodatkowej

wpłaty bedzię dostępna do wypłaty po uplywie 1 roku od założenia konta,

o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności. Dodatkowa wpłata podlega

raportowniu do Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia obowiązują.

Kup samochód z Naszą Unią

Promocja trwa od 19 kwietnia 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. Do otwarcia konta dla nieletnich (Minor Account) obowiązują zasady członkostwa.  Wymagany jest początkowy stan konta w wysokości $10. Oferta dotyczy
osób, które aktualnie nie posiadają konta dla nieletnich i nie posiadały konta dla nieletnich przez okres ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje jedna dodatkowa wpłata w kwocie $50.00 na osobę. Kwota dodatkowej wpłaty
bedzię dostepna do wypłaty po uplywie 1 roku od założenia konta, o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności. Dodatkowa wpłata podlega raportowniu do Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia obowiązują.

Otwórz dziecku konto

SWOJĄ
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Dziesięcioro młodych Członków Naszej Unii
odwiedzi pod koniec maja Polskę. Zostali oni
laureatami pierwszej edycji programu stypen -
dialnego PSFCU organizowanego we współ -
pracy z General Electric pod patronatem
Pre zydenta RP Andrzeja Dudy.

Komisja Stypendialna Rady Dyrektorów
PSFCU wybrała dziesięciu laureatów. To
Bar tosz Bagniewski, Dominica Dul, Konrad
Kopko, Damian Kulec, Mateusz Walicki, 
Ale ksandra Winiarz, Othilla Wlodarczyk,
Katarzyna Zaniewska, Mateusz Zezula,
Magdalena Zielonka, którzy wraz z dzie-
sięciorgiem kolegów i koleżanek wybranych
przez koncern General Electric wyjadą w
maju na dziesięciodniową wizytę studyjną
do Polski. 

Spotkają się z Prezydentem RP Andrzejem
Dudą oraz politycznymi i gospodarczymi
liderami m.in. prezesem Narodowego Banku
Polskiego Adamem Glapińskim, wice -
premierem i ministrem rozwoju Mateuszem
Morawieckim oraz marszałkiem Senatu RP
Stanisławem Karczewskim. Od wiedzą in -
stytucje gospodarcze (np. warsza wską giełdę)
i czołowe firmy polskie (m.in. PZU, Orlen, GE
Power czy CD Projekt). Ważnym elementem

wizyty, która obejmie m.in. Warszawę, Kraków,
Wrocław, Wisłę i Kazimierz Dolny nad Wisłą,
będzie obcowanie z polską kulturą m.in.
spektakl w war szaw skim Teatrze Wielkim
czy zapoznanie się twórczością Chopina. 

„To będzie wyjątkowa wyprawa do
Polski. W ten sposób chcielibyśmy
poszerzyć wiedzę o Polsce młodych
Amerykanów, często o polskich korzeniach
i uczynić ich pra wdziwymi ,,am -
basadorami polskości”- prze konuje
przewodniczący Komisji Stypendialnej

PSFCU Ryszard Bąk. O udział w programie
mogli się ubiegać studenci czteroletnich
stu diów dyplomowych (średnia ocen
minimum 3,5), Członkowie PSFCU, którzy
wyróżniali się „wynikami akademickimi,
wybitnym zaanga żowaniem w działalność
na rzecz środowiska polonijnego” oraz
potencjałem „rozwoju oso bistego i
zawodowego”. Nowy program stypen dialny
to doskonała okazja do zapoznania z Pol -
ską ludzi, którzy mają szansę stać się
przyszłą elitą Stanów Zjednoczonych.
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Dziesięcioro Członków PSFCU pojedzie do Polski

4

*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1 do 31 maja br. Oprocentowanie ważne z dniem 1/05/2017 r. Oprocentowanie wstępne 1.99% APR jest stałe przez pierwszych 12 miesięcy i uwzględnia 0.25% zniżki za zarejestrowane automatyczne płatności z konta
czekowego w PSFCU. Bez automatycznych płatności z konta czekowego w PSFCU oprocentowanie wynosić będzie 2.24% APR. Po okresie 12 miesięcy, oprocentowanie wstępne zmieni się na oprocentowanie zmienne, które oparte jest na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street
Journal, i jest ustalane pierwszego dnia każdego miesiąca. Maksymalne APR w okresie trwania kredytu wynosi 14,90% a minimalne 3,75%. Maksymalny okres trwania kredytu wynosi 25 lat. Minimalna wysokość kredytu wynosi $10,000, natomiast maksymalna - $250,000.
Linia kredytowa pod zastaw domu podlega wymogom weryfikacji wniosku, oceny historii kredytowej oraz wymogów wysokości kredytu do wartości domu. Linie kredytowe pod zastaw domu są dostępne dla posiadłości 1-4 - rodzinnych zamieszkałych przez właściciela, wliczając
mieszkania własnościowe. Linie Kredytowe pod Zastaw Domu są zabezpieczone hipoteką na głównej posiadłości mieszkalnej pożyczkobiorcy. Po szczegóły promocji prosimy o kontakt z pracownikami PSFCU. Jeżeli kredyt jest spłacony i zamknięty przed upływem 3 lat (36 miesięcy)
od jego rozpoczęcia, pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić PSFCU wszystkie koszty przyznania kredytu, które mogą wynieść do $1100. Mieszkańcy stanu Nowy Jork zobowiązani są do zapłacenia podatku od hipoteki, który może zostać pokryty z linii kredytowej. Mieszkańcy
Florydy zobowiązani są do zapłacenia opłat skarbowych, które mogą zostać pokryte z linii kredytowej.

LINIA KREDYTOWA POD ZASTAW DOMU (HELOC)
Z PROMOCYJNYM DWUNASTOMIESIĘCZNYM

OPROCENTOWANIEM WSTĘPNYM
BEZ OPŁAT I KOSZTÓW PRZYZNANIA KREDYTU*

PO TYM OKRESIE OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OPROCENTOWANIE ZMIENNE*

1,99%
APR
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