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  102,152

Szanowni Państwo,

Mija drugi miesiąc, 
od kiedy wszyscy 
ży jemy w nowej rze-
czywistości, która w 
każdym wymiarze - 
rodzinnym, zawodo-
wym i społecznym 
- zmieniła nasze codzienne życie. Wszy-
scy zmuszeni zostaliśmy do radykalnej 
zmiany trybu życia podyktowanej troską 
o zdrowie nasze i naszych najbliższych.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa w bardzo krótkim czasie potrafiła 
przystosować swoją działalność operacyj-
ną do nowych uwarunkowań i bez zakłó-
ceń oferuje swoje usługi naszym Członkom, 
dbając jednocześnie o bezpieczeństwo za-
równo Państwa, jak i pracowników. 

W tym miejscu chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować Paniom i Panom 
pracującym w 20 oddziałach Naszej Unii, 
którzy kontynuują swoją pracę służąc 
Państwu pomimo wielu nowych wyzwań 
i trosk. Oddani i profesjonalni pracowni-
cy są obok lojalności naszych Członków 
fundamentem sukcesów Naszej Unii.

Obecna sytuacja kreuje też wiele pytań 
o przyszłość gospodarki amerykańskiej, 
ale też i światowej. Polsko-Słowiańska Fe-
deralna Unia Kredytowa od kilku lat za 
jedną z dwóch podstaw strategii rozwoju 
przyjęła utrzymanie silnej pozycji kapi-
tałowej polegającej na utrzymaniu mini-
mum 10% współczynnika kapitalizacji. 

Od pierwszych dni pandemii wirusa CO-
VID-19, Nasza Unia pomaga Członkom 
PSFCU oraz całej Polonii. Jako lider spo-
łeczności polonijnej, Nasza Unia pomaga 
sama oraz wspiera inne organizacje zaj-
mujące się pomocą.

Naszym priorytem są ludzie najbar-
dziej dotknięci przez koronawirusa: osoby 
starsze, samotne, schorowane, odcięte na 
skutek kwarantanny od możliwości zaopa-
trzenia się w najbardziej potrzebne produk-

ty samodzielnie. W Chicago, Nasza Unia 
dos tarczyła m.in. posiłki podopiecznym 
Domu Samotnej Matki, odbywającym kwa-
rantannę po zarażeniu wirusem COVID-19 
księżom z parafii św. Jacka na popularnym 
Jackowie, pomoc dotarła także do potrzebu-
jących rodzin nauczycieli z Polskiej Szkoły 
im. Juliusza Słowackiego. W New Jersey 
PSFCU sponsorowała paczki żywnościowe 
dla najbardziej potrzebujących wiernych z 

Strategia ta szczególnie owocuje w trud-
nych czasach, w jakich znajdujemy się 
teraz - w okresie kryzysu ekonomicznego.

Mocna pozycja kapitałowa pozwala 
nam również wypełniać misję lidera Po-
lonii w Stanach Zjednoczonych w sytu-
acji, gdy Polonia szczególnie potrzebuje 
wsparcia i pomocy. Temu celowi służy 
między innym stworzony przez Radę 
Dyrektorów Unii specjalny fundusz, któ-
ry ma za zadanie wspierać inicjatywy i 
działania stowarzyszeń i organizacji bez-
pośrednio niosących pomoc najbardziej 
dotkniętym skutkami pandemii członkom 
polonijnej społeczności. 

Pragnę wyrazić moje szczególne po-
dziękowanie i podziw dla wszystkich z 

Państwa, którzy jako pracownicy służby 
zdrowia, pogotowia ratunkowego, policji 
i straży pożarnej stoją na pierwszej linii 
walki z koronawirusem. Jako Polonia je-
steśmy Wam bardzo wdzięczni i nigdy 
nie zapomnimy tego, co dzisiaj z nara-
żeniem zdrowia i życia robicie dla nas 
wszystkich.

Życzę wszystkim Członkom Naszej 
Unii zdrowia oraz optymizmu, który oby 
jak najszybciej zagościł w naszych rodzi-
nach, domach i pracy.

   
Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

...dokończenie na stronie 2

PSFCU pomaga PoloniiPSFCU pomaga Polonii
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PSFCU pomaga Polonii - cd.PSFCU pomaga Polonii - cd.

parafii św. Kazimierza w Newark. Także 
na nowojorskim Greenpoincie, Nasza 
Unia sponsorowała dostarczenie żyw-
ności wszystkim tym, którzy nie byli w 
stanie wyjść z domu i zaopatrzyć się w 
nią sami.

PSFCU wysłała specjalne paczki 
żywnościowe z produktami importowa-
nymi z Polski do ok. 200 lekarzy i pielę-
gniarek (będących jednocześnie Człon-
kami Naszej Unii), którzy znajdują się na 
pierwszej linii frontu walki z pandemią, 
opiekując się zarażonymi COVID-19.

Fundusz Specjalny PSFCU
Nasza Unia wspiera też organiza-

cje, które zajmują się pomocą dla osób, 
szczególnie dotkniętych skutkami pan-
demii wirusa COVID-19. Rada Dyrekto-
rów PSFCU podjęła decyzję o powoła-
niu w tym celu Specjalnego Funduszu 
Pomocy PSFCU (PSFCU Coronavirus 

Relief Fund). Przeznaczono na ten cel 
początkowo 250 000 dolarów z zastrze-
żeniem, że w zależności od potrzeb, 
kwota ta może zostać zwiększona. 

Jak dotychczas następujące parafie i or-
ganizacje otrzymały wsparcie z Funduszu 
na pomoc dla osób starszych, chorych 
wymagających opieki i najbardziej do-
tkniętych skutkami pandemii COVID-19:

• North Brooklyn Development Cor-
poration (Brooklyn, NY)

• Parafia pw. Św. Błażeja (Summit, IL)
• Parafia pw. Św. Kazimierza (Ne-

wark, NJ)
• Polska Misja Duszpasterska pw. 

Świętej Trójcy (Chicago, IL)
• Parafia pw. Św. Ferdynanda (Chica-

go, IL)
• Parafia pw. Św. Stanisława Kostki                     

(Brooklyn, NY) we współpracy z grupą 
wolontariuszy Greenpoint Homeless SOS

• Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika (Manhattan, Nowy Jork) we 
współpracy ze Wspólnotą Dobrego Sama-
rytanina (Brooklyn, NY)

• Fundacja Daru Serca (Schiller Park, IL)
• Polish Assistance (Nowy Jork, NY)
• Polish Filmmakers NYC (Nowy Jork, 

NY)
• We See You Foundation (Smallwood, 

NY)  
„Jako wiodąca organizacja polonijna po-

dejmujemy działania, aby pomóc zarówno 
Członkom Naszej Unii, jak i całej Polonii 
w tych trudnych czasach. Pierwsi poszko-
dowani otrzymali pomoc już na początku 
kwietnia, ale nie zamierzamy na tym po-
przestać, jednocześnie zachęcając inne 
organizacje polonijne do włączenia się do 
akcji pomocy – powiedział dyrektor wyko-
nawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski. 

Wnioski organizacji o wsparcie finan-
sowe można wysyłać na adres email:  
relieffund@psfcu.net.

...dokończenie ze strony 1

Zbliżeniowa karta debetowa PSFCU VISA® 
to bezpieczne i wygodne zakupy w sklepach 
oraz przez Internet.

Karta debetowa PSFCU jest jedyną 
kartą dającą dostęp zarówno do fundu-
szy znajdujących się na Twoim koncie, 
jak i pozwalającą na łatwe dokonywanie 
codziennych zakupów na całym świecie. 
Właściciel karty debetowej PSFCU nie 
musi posiadać historii kredytowej. Pod-
czas dokonywania zapłaty kartą debeto-
wą, pieniądze są automatycznie pobiera-
ne z konta czekowego właściciela karty. 

Karta debetowa PSFCU daje również 
możliwość wygodnego i bezpiecznego do-
konywania płatności zbliżeniowo. Nieza-
leżnie od tego, czy kartę zbliżasz, wkładasz 
lub przeciągasz przez czytnik, używaj jej 

wszędzie by zapłacić za zakupy, posiłki lub 
podróże. Ważne: aby Twoja karta debetowa 
pozostała aktywna, musisz dokonać przy-
najmniej jednej transakcji w ciągu roku.

Wygodna i praktyczna
Kartą debetową PSFCU można płacić za 

codzienne zakupy w sklepach, restauracjach 
oraz dokonywać transakcji wszędzie tam 
gdzie akceptowaną kartą jest VISA®. Można 
jej także używać jako rezerwowej gotówki 
– korzystaj ze swojej karty debetowej do po-
bierania środkó pieniężnych w dowolnym 
banku bez dodatkowej opłaty. Niepotrzebny 
jest numer identyfikacyjny (PIN), wystarczy 
przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem.

Karta debetowa może być używana do 
pobierania gotówki w ponad 30 tys. bezpłat-
nych bankomatów sieci MoneyPass® a także 

pobierania gotówki i do dokonywania wpłat 
w bankomatach należących do PSFCU. Do-
datkowa zaleta: Twoja karta debetowa PSF-
CU VISA®  jest akceptowana na całym świe-
cie i jest jest w 100% zabezpieczona przed 
oszustwami finansowymi.

Bezpieczna w internecie
PSFCU rekomenduje wszystkim użyt-

kownikom kart debetowych korzystających 
z usług internetowych zarejestrowanie się w 
Serwisie Verified by VISA® zaraz po otrzy-
maniu karty debetowej. Serwis Verified by 
VISA® to dodatkowe zabezpieczenie przy 
dokonywaniu zakupów przez Internet: po-
maga zapobieganiu nieautoryzowanych 
transakcji, poprzez potwierdzenie tożsamo-
ści osoby dokonującej transakcji za pomocą 
dodatkowego hasła.

Płać kartą debetową PSFCU VISAPłać kartą debetową PSFCU VISA®®

*Obowiązują zasady członkostwa. Ikona płatności zbliżeniowych        na terminalu płatniczym oznacza, że sprzedawca przyjmuje 
płatności zbliżeniowe. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Bankuj z domuBankuj z domu
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Bankuj z domuBankuj z domu
Chcesz mieć dostęp do swoich finansów 
z domowego zacisza? Nic prostszego. Ko-
rzystając z Bankowości Internetowej lub 
aplikacji Bankowości Mobilnej masz do-
stęp do kont w PSFCU w każdej chwili. 

Pandemia wirusa COVID-19 w nie-
spotykany sposób wpływa na pracę i 
życie osobiste właściwie nas wszystkich. 
Zgodnie z zaleceniem władz federal-
nych, Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa zachęca wszystkich Człon-
ków Naszej Unii do unikania odwiedza-
nia oddziałów i do korzystania w zamian 
z naszych usług elektronicznych. Przy-
pominamy, że większość transakcji może 
być dokonana w dowolnym miejscu i 
czasie – 24 godziny na dobę - korzystając 
z Bankowości Internetowej lub aplikacji 

Bankowości Mobilnej PSFCU.
Korzystając z Bankowości Interneto-

wej PSFCU można:
• sprawdzić stan swoich kont,
• zarządzać kontem karty kredytowej,
• ustawić i zarządzać płatnościami ra-

chunków,
• przelewać fundusze pomiędzy swo-

imi kontami,
• złożyć wniosek o pożyczkę lub kartę 

kredytową (obecnie oferujemy oprocen-
towanie wstępne 0% APR* na 20 mie-
sięcy przy zakupach dokonanych przy 
użyciu nowych kart kredytowych),

• zlokalizować najbliższy bankomat, 
jedną z 30 tysięcy maszyn z sieci Money-
Pass®, dostępnych bezpłatnie dla Człon-
ków Naszej Unii.

Ponadto nasza aplikacja Bankowości 
Mobilnej umożliwia zdeponowanie cze-
ków na koncie czekowym do dziennego 
limitu 4 000 dolarów, a w niektórych 
przypadkach nawet do 6 000 dolarów.

Atrakcyjna karta kredytowaAtrakcyjna karta kredytowa
Bądź gotów na wszystko, co przyniesie Ci 
życie. Złóż przez internet wniosek o nową 
kartę kredytową PSFCU VISA® już dzisiaj i 
korzystaj z promocyjnego oprocentowania.

W trudnych czasach, takich jak prze-
żywana obecnie pandemia wirusa CO-
VID-19, szczególnie ważne jest jest poczu-
cie bezpieczeństwa. Nowa karta kredytowa 
PSFCU VISA® z promocyjnym oprocen-
towaniem wstępnym 0% (zero procent) 
APR*na transakcjach zakupu, daje Ci pew-
ność w tych jakże niepewnych czasach. 

Wybierz kartę
Składanie wniosku nigdy nie było 

łat wiejsze. Wystarczy odwiedzić stronę 
www.NaszaUnia.com i odnaleźć zakład-
kę „Karty kredytowe PSFCU”. Następnie 
zdecyduj czego najbardziej oczekujesz 
od swojej, nowej karty kredytowej. Je-
śli zależy Ci na atrakcyjnym programie 
punktów lojalnościowych oraz braku 
opłat za transakcje zagraniczne, natural-
nym wyborem będzie karta Elite: VISA® 
Signature. Karta PSFCU Premier to z 
kolei punkty wymienialne na produk-
ty lub usługi turystyczne. Karta PSFCU 
VISA® Advantage gwarantuje po upływie 
okresu promocyjnego niskie standardo-

we opro centowanie zmienne, obecnie  
w wy sokości 7.99% APR. Studenci mogą 
poprawić swoją historię kredytową, uży-
wając karty PSFCU VISA® Liberty.

0% APR na wszystkie karty*
Bez względu na wybór karty, jakiej 

Państwo dokonacie, na wszystkie wy-
mienione wyżej obowiązuje promocja: 
oprocentowanie wstępne przez 20 mie-
sięcy na transakcjach zakupu w wyso-
kości 0% APR*. Promocja trwa tylko do 
końca maja bieżącego roku, więc nie 
czekaj, złóż wniosek o nową kartę kre-
dytową PSFCU VISA® już dzisiaj.

*APR = Annual Percentage Rate. Promocyjne oprocentowanie wstępne w wysokości 0.00% APR dotyczy wszystkich transakcji zakupu na nowych konsumenckich kartach kredytowych, oprócz kart zabezpie-
czonych depozytem, otrzymanych w okresie od 15 stycznia do 31 maja 2020 r. i dokonanych w ciągu 20 miesięcy od daty otwarcia konta karty kredytowej. Promocja nie dotyczy zmiany rodzaju karty. Podstawą 
zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. Uzyskane oprocentowanie zależeć będzie od historii kredytowej. Po okresie wstępnym obowiązywać będzie 
standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie w wysokości od 7.99% do maksymalnie 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. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

ZŁÓŻ WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ KREDYTOWĄ I UZYSKASZ 
OPROCENTOWANIE WSTĘPNE 0% APR PRZEZ 20 MIESIĘCY

APR*
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Przekazy pieniężne przez internetPrzekazy pieniężne przez internet
PSFCU oferuje Członkom Naszej Unii 
usługę przekazów pieniężnych zarówno 
krajowych jak i międzynarodowych. Te-
raz będą Państwo również mogli zlecić 
przelew przy użyciu Bankowości Inter-
netowej PSFCU. Jest to wygodny sposób 
przesyłania funduszy do wybranych 
osób z domowego zacisza.

Aby zlecić przesłanie funduszy, na-
dawca będzie musiał podać następujące 
informacje:
• Imię i nazwisko osoby otrzymu-

jącej fundusze oraz nazwę i adres 
jego/jej instytucji finansowej

• Kody typu SWIFT lub ABA instytu-
cji finansowej osoby otrzymującej 
fundusze w przypadku przelewów 
międzynarodowych (pro simy pa-
miętać, że wszystkie elektroniczne 

przekazy przesyłane do Unii Euro-
pejskiej – a więc i Polski - powinny 
zawierać numer Beneficjenta w for-
macie IBAN oraz kod BIC/SWIFT)

• Numer konta osoby otrzymującej 
fundusze.

Jak dokonać zlecenia przelewu
Najpierw należy w Bankowości In-

ternetowej PSFCU odszukać zakładkę 
„Przekazy i Płatności” (Transfers & Pay-
ments). Aby dokonać transakcji, należy 
najpierw stworzyć listę odbiorców prze-
kazów (Wire Payees). Następnie dodaje-
my nowego odbiorcę (Add New Wire Re-
cipient) oraz wymagane dane.

Aby zlecić dokonanie przelewu, należy 
udać się do zakładki Make a Transfer, wy-

brać konto, z którego wysłane będą fundu-
sze, wybrać opcję Wire Transfer i wybrać 
właściwego odbiorcę. Po sprawdzeniu 
poprawności danych, można wpisać 
kwotę przelewu oraz dodać komentarz. 
Na ekranie pojawi się specjalne okienko 
z przyciskiem Confirm Your Transfer. Po 
jego naciśnięciu, pojawi się informacja po-
twierdzająca zlecenie przelewu funduszy. 

Jeśli dokonają Państwo zlecenia prze-
lewu przez pomyłkę albo popełnicie błąd 
w czasie jego dokonywania, można takie 
zlecenie anulować. Później otrzymają Pań-
stwo z PS FCU email z potwierdzeniem 
wykonania zleconego przelewu. Od mo-
mentu wysłania potwierdzenia, będziecie 
Państwo nadal mieli  30 minut na ewentu-
alne anulowanie zleconego przelewu.

Przekazy pieniężne przez Internet to 
łatwy i bezpieczny sposób na transfer 
funduszy bez konieczności wychodzenia 
z domu. Zarejestruj się do Bankowości 
Internetowej PSFCU i zacznij korzystać  
z nich już dzisiaj.

Bankowość
Internetowa

i Mobilna
PSFCU

Twoje finanse 
na wyciągnięcie ręki

www.NaszaUnia.com

Obowiązują zasady członkostwa. Bankowość Mobilna dostępna jest tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą obowiązywać 
opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego operatora komórkowego. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. 


