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Aktywa

$2,254,189,904
Udzielone kredyty

$1,185,984,102
Wartość netto

$212,182,940
Liczba Członków

  103,127

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do 
koń ca tegoroczne-
go lata, które pod 
wieloma względami 
odbiegało od po-
przednich. Ograni-
czenia związane z 
COVID-19 wpłynę-
ły również na plany 
wakacyjne wielu z nas. Wierzę jednak, że 
mijające lato było dla Państwa udane, w 
miarę możliwości dało czas do odpoczyn-
ku i relaksu, a co najważniejsze upłynęło w 
zdrowiu. Jestem przekonany, że letni wypo-
czynek dostarczył nam wiele energii do po-
konywania nowych codziennych wyzwań.

Jak już wspominaliśmy poprzednio, 
Nasza Unia bardzo dobrze radzi sobie w 
obecnej, złożonej pod wieloma względami, 
sytuacji. Cieszy nas ciągły wzrost liczby, 
zarówno nowych Członków PSFCU, ale 
też powierzonych nam depozytów i udzie-
lanych pożyczek. Jeszcze raz zachęcam do 
skorzystania z panujących na rynku ni-
skich stóp procentowych, które pozwalają 
na zaciągnięcie kredytu na bardzo korzyst-
nych warunkach. Gratuluję tym z Państwa, 
którzy już skorzystali z naszej oferty kre-
dytowej! Zachęcam natomiast wszystkich, 
którzy szukają nieruchomości lub auta, 
albo też posiadają kredyt, ale z wyższym 
oprocentowaniem do odwiedzenia oddzia-
łów Unii, gdzie nasi pracownicy chętnie 
zaprezentują najlepsze opcje kredytowe.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy-
towa uczciła 40. rocznicę podpisania poro-
zumień sierpniowych z 31 sierpnia 1980 r., 
które otworzyły drogę do powstania NSZZ 
„Solidarność”. Na budynku NASDAQ na 
nowojorskim Times Square pojawiła się z 
tej okazji okolicznościowa animacja.

„Czterdziesta rocznica ‘Solidarności’ 
1980 – 2020. Powstanie ruchu Solidarności 
w Polsce rozpoczęło proces upadku komu-
nizmu na całym świecie” taki przekaz zna-
lazł się w trzydziestosekundowym materia-

le w języku angielskim z wyeksponowanym 
symbolem „Solidarności”. Na nowojorskim 
Manhattanie w poniedziałek, 31 sierpnia 
2020 r. „Chcieliśmy pokazać, że to Polacy, 
tworząc wspaniały, wielomilionowy poko-
jowy ruch „Solidarności” rozpoczęli proces 
demontażu systemu komunistycznego, któ-
ry zakończył się odzyskaniem niepodległo-
ści przez Polskę w 1989 r. oraz upadkiem 
Związku Sowieckiego dwa lata później – 
powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU, 
Bogdan Chmielewski.

40. rocznica „Solidarności”40. rocznica „Solidarności”

Animacja z okazji 40. rocznicy porozumień sierpniowych na budynku NASDAQ na nowojorskim Times Square

Ograniczenia ostatnich miesięcy szcze-
gólnie dowiodły jak ważne są elektroniczne 
usługi bankowe. Cieszę się, że liczba osób, 
które z nich korzystają jest coraz wyższa i 
na koniec sierpnia tego roku wynosiła po-
nad 50 tysięcy Członków PSFCU. Naszą 
strategią jest ciągłe udoskonalenie tej oferty 
i podążanie za trendami technologicznymi, 
które sprawiają, że elektroniczne usługi 
bankowe są coraz bardziej dostępne, nowo-
czesne i przede wszystkim bezpieczne. 

31 sierpnia br. minęła 40. rocznica po-
wstania „Solidarności”, jako największe-
go ruchu społecznego w historii Europy. 
Ruch ten zapoczątkował upadek komuni-
zmu w Polsce jak również w konsekwencji 
w większości krajów Europy i świata. Aby 
oddać hołd polskim robotnikom i przypo-
mnieć nowojorczykom o tej jakże ważnej 

rocznicy, PSFCU sponsorowało animację 
na największym ekranie NASDAQ na no-
wojorskim Times Square. Jesteśmy dumni, 
że będąc instytucją finansową możemy też 
w ten sposób realizować naszą misję słu-
żenia polonijnej społeczności w Stanach 
Zjednoczonych. Jest to misja, która dzięki 
Państwa zaufaniu i rzetelności jest realizo-
wana przez Naszą Unię od blisko 44 lat. 
Zapraszam więc wszystkich z Państwa, 
Waszych przyjaciół i znajomych, do korzy-
stania z naszych atrakcyjnych produktów 
i usług, a tym samym wspólnego budowa-
nia silnej instytucji finansowej Polonii.

    
Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU
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Cześć i chwała Bohaterom!Cześć i chwała Bohaterom!

W sierpniu br. Polonia oddała hołd 
bohaterom walk o polską wolność. W 
uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele Polsko-Słowiańskiej Fede-
ralnej Unii Kredytowej.

Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady 
Dyrektorów PSFCU, Dr. Iwona Korga 
oraz Dyrektor Ryszard Bąk wzięli udział 
w obchodach Dnia Żołnierza, które 
odbyły się w niedzielę, 16 sierpnia 
w Sanktuarium Matki Bożej Często-
chowskiej w Doylestown, PA. Przed-
stawiciele Naszej Unii złożyli kwiaty 
pod poświęconym zbrodni katyńskiej 
Pomnikiem Mściciela na pobliskim 
cmentarzu oraz wzięli udział w uro-
czystej Mszy Świętej, odprawionej 
przez ojca prowincjała, Tadeusza Li-
zynczyka. „To była wielka mobilizacja 
Polaków, którzy zdawali sobie sprawę, 
że walczyli  o niepodległość, zachowa-
nie  tożsamości, religii, kultury i trady-
cji polskiej. A także, że chronią Europę 
a być może cały świat przed zalewem 
komunizmu” – powiedział dyrektor 
Ryszard Bąk w przemówieniu nawią-
zującym do przypadającej w tym roku 
rocznicy 100-lecia Bitwy Warszaw-
skiej. W innym wystąpieniu, dr. Teofil  
Lachowicz przypomniał zebranym o 
roli ochotników z Ameryki i Kanady w 
zwycięskiej bitwie nad Wisłą w 1920 r. 

Uroczystość w Amerykańskiej Czę-
stochowie zorganizowali weterani ze 

Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce. Wśród gości byli har-
cerze z hufców „Warmia” i „Podhale”, 
Konsul Generalny RP w Nowym Jorku 
Adrian Kubicki, członkowie Stowarzy-
szenia  oraz reprezentacja Wojska Pol-
skiego z Waszyngtonu. 

Przypomnijmy, że z okazji kolejnej 
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego, przed oddziałami Mc-
Guinness (na nowojorskim Greenpo-
incie) oraz Bridgeview pod Chicago, 

zawisły biało-czerwone flagi z tzw. 
kotwicą – symbolem polskiego Państwa 
Podziemnego. Będą one powiewały na 
masztach do 2 października czyli 76. 
rocznicy zakończenia Powstania. W od-
działach PSFCU w stanach Nowy Jork i 
New Jersey można dalej otrzymać bez-
płatne, okolicznościowe, rocznicowe 
plakaty z podobizną mieszkanki Nowe-
go Jorku Danuty  Szlajmer, w Powstaniu 
sanitariuszki i łączniczki batalionu AK 
„Kiliński” o pseudonimie „Siódemka”.

KREDYTY HIPOTECZNE 
NASZEJ UNII

Minimum wkładu własnego w wysokości 3% dotyczy pożyczek na domy jednorodzinne o oprocentowaniu zmiennym - 5, 7 i 10-letnim. Uzyskane 
oprocentowanie będzie zależne od historii kredytowej wnioskodawcy i innych czynników. Miesięczna spłata pożyczki o stałym oprocentowaniu 
3.375% APR* (Annual Percentage Rate) wziętej na okres 180 miesięcy wynosi $7.09 za każde pożyczone $1,000. Oferta tylko dla Członków PSFCU.  
Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

3.00%
JUŻ OD

WKŁADU 
WŁASNEGO

NA ZAKUP LUB  
PRZEFINANSOWANIE DOMÓW 

JEDNO- DO CZTERORODZINNYCH 
ZAMIESZKAŁYCH  

PRZEZ  WŁAŚCICIELA  
LUB INWESTYCYJNYCH

Przedstawiciele Rady Dyrektorów PSFCU, Dr. Iwona Korga i Ryszard Bąk, składają kwiaty pod pomnikiem Mściciela



Nasza Unia | Wrzesień 2020 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.com

3

Nasza Unia | Wrzesień 2020 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.com

Zbliżeniowe karty kredytowe PSFCU VISAZbliżeniowe karty kredytowe PSFCU VISA®®

Nasza Unia wprowadziła w sierpniu 
nowe, zbliżeniowe karty kredytowe. Te-
raz wszystkie rodzaje kart będą wyda-
wane w tej najnowocześniejszej obec-
nie technologii w sektorze bankowym. 
Dla Członków PSFCU to szczególne 
ułatwienia w czasie podróży do Pol-
ski, gdzie karty zbliżeniowe są  w po-
wszechnym użyciu. 

Korzystanie ze zbliżeniowych kart 
kredytowych jest proste jak „raz, dwa, 
trzy”:

Po pierwsze należy odszukać na ter-
minalu płatniczym symbol oznaczający, 
że kasa obsługuje karty zbliżeniowe. 

Następnie należy zbliżyć kartę do 
terminalu. Wystarczy kilka sekund na 
zatwierdzenie płatności. 

Po kilku sekundach, uzyskasz po-
twierdzenie, że transakcja została za-
kończona. 

Z zachowaniem dystansu
Od sierpnia br. wszystkie nowo-

otwarte karty kredytowe PSFCU VISA® 
są kartami zbliżeniowymi. Takie kar-
ty otrzymają także Członkowie Naszej 
Unii, których karty utraciły ważność lub 
którzy zgłoszą chęć wymiany w Cen-
trum Obsługi Klienta. Karty zbliżeniowe 
to dobre rozwiązanie w czasach pande-
mii COVID-19, podczas której należy 
stosować zasady dystansu społecznego. 
Dzięki zastosowanej nowoczesnej tech-
nologii, unikamy kontaktu sprzedawcy  
i innych osób z naszą kartą.

Karty kredytowe PSFCU VISA® mają 
też nowy wygląd. Aby ułatwić korzysta-
nie z technologii bezdotykowej w punk-
tach sprzedaży, są one zorientowane 
pionowo. Dodatkowe wydłużyliśmy ich 
ważność z trzech do pięciu lat.

Nowoczesna Nasza Unia
Po tym, jak wcześniej wprowadzili-

śmy zbliżeniowe karty debetowe, Polsko-
-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa 
znalazła się w czołówce amerykańskich 
instytucji finansowych oferujących taką 
technologię. Według danych koncernu 
VISA®, jedynie 6 procent wszystkich kart 
w Stanach Zjednoczonych działa w stan-
dardzie zbliżeniowym. Dla Członków 
Naszej Unii podróżujących do Polski to 
dodatkowa wygoda, gdyż w kraju nad 
Wisłą korzystanie z kart zbliżeniowych 
jest bardzo powszechne, podobnie jak w 
większości krajów Unii Europejskiej.

Oszczędzaj Oszczędzaj 
na wydatkachna wydatkach

W czasach pandemii COVID-19, gdy 
wokół nas tyle niepewności, posiadanie 
właściwej karty kredytowej ma duże 
znaczenie. Dzięki promocji w Naszej 
Unii, możesz sporo zaoszczędzić.

Jesteśmy, aby pomagać Członkom 
PSFCU w niepewnych czasach. Dlatego 
wszystkie zakupy produktów spożyw-
czych i materiałów szkolnych dokonane 
przy użyciu kart kredytowych PSFCU 
VISA® do 31 października br. podlegają 
oprocentowaniu 0,99% APR*. Promo-
cyjne oprocentowanie będzie obowiązy-
wać do października 2021 r.

Nie wymagamy limitów wydatków. 
Nie jest potrzebne specjalne zgłoszenie 
czy przeliczanie punktów l.ojalnościo-
wych. Wystarczy użyć karty kredytowej 
PSFCU VISA® do zakupu produktów 
spożywczych i materiałów szkolnych, 
aby uzyskać promocyjne oprocentowa-
nie 0,99 proc. APR* aż do 31 paździer-
nika 2021 r.  

Płać kartą kredytową PSFCU VISA®  
i zacznij oszczędzać już dzisiaj. Szcze-
góły promocji i listę produktów kwali-
fikujących się do promocyjnego opro-
centowania znajdą Państwo na stronie 
internetowej: en.psfcu.com/VISA-Promo.

*APR=Annual Percentage Rate. Promocyjne oprocentowanie 
0.99% APR obejmuje zakupy na produkty spożywcze i szkolne 
dokonane w okresie od 1-go sierpnia do 31-go października 
2020 r. Pewne ograniczenia obowiazują. 

*APR = Annual Percentage Rate. Promocyjne oprocentowanie wstępne w wysokości 0.00% APR dotyczy wszystkich transakcji zakupu na nowych konsumenckich kartach kredytowych, oprócz kart zabezpieczo-
nych depozytem, otrzymanych w okresie od 15 stycznia do 31 października 2020 r. i dokonanych w ciągu 20 miesięcy od daty otwarcia konta karty kredytowej. Promocja nie dotyczy zmiany rodzaju karty. Pod-
stawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej, od której uzależnione będzie uzyskane oprocentowanie. Po okresie wstępnym obowiązywać będzie standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie  
w wysokości od od 7.99% (5.99% na karcie Advantage) do 18.00% APR. Oprocentowanie standardowe może się zmieniać w zależności od Prime Rate pierwszego 
dnia nowego cyklu rachunkowego. Prime Rate publikowana jest w sekcji „Money Rates” dziennika The Wall Street Journal pierwszego dnia każdego kwartału 
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wymagane jest członkostwo w PSFCU. PSFCU zastrzega sobie prawo do przerwania promocji przed datą końcową. Inne 
ograniczenia mogą obowiązywać.

ZŁÓŻ WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ KREDYTOWĄ  
I UZYSKASZ OPROCENTOWANIE WSTĘPNE  

0% APR PRZEZ 20 MIESIĘCY

KARTA KREDYTOWA NA
WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY

Z OPROCENTOWANIEM 

0%
APR*

TERAZ Z OPCJĄ DOKONYWANIA 
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWO
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Nasza Unia wspiera PolonięNasza Unia wspiera Polonię
Pomimo ograniczeń zgromadzeń i im-
prez masowych z powodu pandemii 
COVID-19, Polsko-Słowiańska Federal-
na Unia Kredytowa stara się wspierać 
wszelkie inicjatywy Polonii. Jesteśmy 
wszędzie tam, gdzie dzieje się coś waż-
nego w środowisku polonijnym.

Pielgrzymka z Chicago
Tradycyjnie jak w poprzednich latach 

w pierwszy weekend sierpnia odby-
ła się licząca 32 mile polonijna piesza 
pielgrzymka z Chicago do Sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej w Mer-
rillville w Indianie. Była ona ograni-
czona z powodu braku zgody lokalnych 
władz na imprezę masową. „Aby nie 
przerywać pięknej, 33-letniej tradycji, 

wyruszyliśmy w trasę w kilka osób. Do-
kładnie pielgrzymowało dziewięć osób, 
ale transmisja była dostępna na żywo w 
internecie i oglądały ją tysiące osób” – 
powiedział ojciec Mikołaj Markiewicz, 
kustosz Sanktuarium. Nasza Unia była 

sponsorem transmisji dwudniowej, pie-
szej pielgrzymki, w której w rekordowym 
2016 r. wzięło udział 5,5 tys. wiernych.

Dla seniorów
Nasza Unia nie przestaje wspierać 

inicjatyw mających na celu niesienie 
pomocy osobom najbardziej narażonym 
na skutki pandemii COVID-19. Wspar-
liśmy akcję nowojorskiego Polskiego 
Stowarzysze nia Młodzieży, które dnia 
8. sierpnia br. przekazało specjalne upo-
minki seniorom mieszkającym w domu 
opieki „Surfside Manor” na Far Rocka-
way w Nowym Jorku. Ponad 200 osób 
otrzymało produkty kosmetyczne i sa-
nitarne. Dodatkowo seniorzy, którzy nie 
są Polakami, mieli szansę spróbować 
tradycyjnych polskich wyrobów cukier-

niczych tj. krówek, pierników, ptasiego 
mleczka i innych polskich przysmaków.

Turniej Kazimierza Deyny
Nasza Unia pamięta także o polonij-

nych sportowcach. W niedzielę 23 sierp-
nia odbył się już 30. Memoriał Kazimie-
rza Deyny. W tym roku w Swim and 
Sport Club w miejscowości Flanders w 
New Jersey rywalizowało dziesięć piłkar-
skich drużyn. Cztery w kategorii Open: 
Polonia New York, SC Vistula Garfield, 
Polonia Wallington SC oraz Stal Mielec 
New York. W kategorii Over 40 zagrało 
sześć zespołów: Polonia New York, SC 
Vistula Garfield, Stal Mielec New York, 
Polonez NY, ZKP Perth Amboy oraz FC 
Belweder Rutherford. Zwycięzcami tur-
nieju zorganizowanego przez Związek 
Polonijnych Klubów Piłkarskich (ZPKP-
-PASA) zostały drużyny Vistula Garfield 
(Open) oraz Polonez NY (Over 40). „Stę-
sknieni za wyjściem na boisko, zawod-
nicy polonijnych drużyn piłkarskich z 
radością przyjęli fakt, że turniej im. Ka-
zimierza Deyny, choć w okrojonej wersji, 
został rozegrany” napisali organizatorzy.

Nasza Unia jak co roku była głównym sponsorem 30, 
Memoriału Kazimierza Deyny

PSFCU ufundowała specjalne paczki dla seniorów

*APR= Annual Percentage Rate. Promocja ważna od 1 sierpnia to 31 października 2020 r. Promocyjne oprocentowanie od 0.99% APR dotyczy finansowania kredytów na nowe samochody i uwzględnia 
zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego PSFCU na którym została wydana pożyczka.  Miesięczna spłata kredytu na 36 miesięcy o oprocentowaniu 
0.99% APR wynosi $28.21 na każde pożyczone $1,000. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu.  Uzyskane 
oprocentowanie będzie uzależnione od historii kredytowej i innych wskaźników. Obowiązuje limit kredytu w wysokości $100,000 na nowe samochody oraz 
$60,000 na samochody używane.  Kredyty PSFCU nie są dostępne we wszystkich stanach.  Oferta, oprocentowanie i warunki kredytu mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.  Oferta tylko dla Członków PSFCU.  Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

KIEDY JAZDA AUTEM 
JEST LEPSZĄ OPCJĄ...
Zrób z tego przygodę, 
sięgnij po kredyt w Naszej Unii
już od

0.99%
APR*


