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Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Aktywa

$1,921,416,839
Udzielone kredyty

$1,100,609,384
Wartość netto

$191,218,635
Liczba Członków

95,948
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Nasza Unia

Historyczna wizyta u Prezydenta RP

    
 
     


   

 



    


   
    


    
   
     
      














...dokończenie na stronie 2

Seniorzy PSFCU w Amerykańskiej Częstochowie
...dokończenie na stronie 2
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Wizyta u Prezydenta RP cd.

2

Seniorzy PSFCU z Copiague, NY w Amerykańskiej Częstochowie

Seniorzy PSFCU w Amerykańskiej Częstochowie - cd.

... dokończenie ze strony 1

Prezydent RP przekazuje Naszej Unii kopię deklaracji współpracy między Polską a USA wraz z oryginalnym markerem

... dokończenie ze strony 1
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Promocja jest ważna od 1 października do 31 października 2018 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 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848)

lub z najbliższym oddziałem PSFCU.

Biało-czerwona promocja

Promocja jest ważna od 1 października do 31 października 2018 r. Oferta tylko dla Członków PSFCU. 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.

    



     

    



    

   
   




     


   

PSFCU 
w Stroudsburg, PA

Lokata terminowa
- 2.50% APY1 na lokatach terminowych na 9 miesięcy1

Świętuj z nami Miesiąc Dziedzictwa Polskiego

1918 2018

100 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Linia Kredytowa Pod Zastaw Domu (HELOC)
z dwunastomiesięcznym oprocentowaniem wstępnym 2.24% APR2 

bez opłat i kosztów przyznania kredytu2
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W Naszej Unii
    

     

   
    
    



    


 
    


    
 
   
 
  




    
 
   
   





  



 







    


   
    
   



      


*Roczna Stopa Procentowa (Annual Percentage Rate - APR) ważna z dniem 1/09/2018. Oprocentowanie 2.55 APR uwzględnia 0.25% zniżki za zarejestrowanie automatycznych płatności
z konta czekowego. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Rata oprocentowanie uzależniona jest od historii kredytowej oraz innych
wskaźników kredytowychWnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Produkty kredytowe i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  Kredyty PSFCU nie są oferowane
we wszystkich stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU

Czasami najtrudniej jest wybrać kolor...

2.55%
APR*2 55%

już od

   




