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Aktywa

$2,348,351,393
Udzielone kredyty

$1,207,113,120
Wartość netto

$213,891,454
Liczba Członków

  104,226

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nowy 
2021 rok, pełni na-
dziei, że będzie on 
o wiele lepszy niż 
ten, który zakoń-
czył się przed kilko-
ma dniami. Pomimo 
nieoczekiwanych 
wyzwań i trudnej 
sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjed-
noczonych, ale też na całym świecie, rok 
2020 był kolejnym rokiem rozwoju dla 
naszej instytucji. Zdecydowanie wzrosły 
nasze aktywa, powierzone nam depozy-
ty, portfolio pożyczkowe i, co najważniej-
sze, ilość osób korzystających z naszych 
usług. Dokładne dane finansowe podsu-
mowujące rok 2020 zaprezentujemy Pań-
stwu wkrótce. 

Pandemia COVID-19 zmusiła nas do 
zmodyfikowania niektórych planów na 
przyszłość. Liczymy, że ważną dla naszej 
instytucji ekspansję geograficzną uda się 
zrealizować w bieżącym roku. Mam na 
myśli przede wszystkim otwarcie kolej-
nych oddziałów w Chicago, a także nowe 
lokalizacje w innych stanach ze znaczą-
cymi skupiskami Polonii. Wiemy też, że 
przynajmniej 8 tysięcy Członków PSFCU 
przebywa w Polsce. W trosce o nich, a 
także o tych wszystkich z Państwa, któ-
rzy myślą o powrocie do kraju, rozważa-
my różne scenariusze obsługi Członków 
Naszej Unii przebywających w Polsce.  

W ostatnich tygodniach minionego roku 
Członkowie Naszej Unii mieli okazję ode-
brać ciekawe nagrody w naszych oddzia-
łach. Spośród Członków PSFCU, którzy 
wzięli udział w październikowej promocji 
i zarejestrowali swoje karty debetowe PS-
FCU VISA® w programie lojalnościowym 
uChoose Rewards®, wylosowanych zosta-
ło dwudziestu zwycięzców. Odebrali oni 
w oddziałach Naszej Unii swoje nagrody 
– atrakcyjne produkty firmy Apple. 

Z kolei w grudniu 2020 r. Członkowie 

PSFCU mieli okazję wziąć udział w kolej-
nej promocji - używając karty debetowej 
PSFCU do dokonania transakcji zakupu 
trzy razy w tygodniu, mieli okazję automa-
tycznie wziąć udział w losowaniu koszy  
z polskimi słodyczami i produktami żyw-
nościowymi. Każdego tygodnia wylosowa-
no dwudziestu jeden zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom lo-
sowań, a wszystkich Państwa zapraszamy 
do korzystania z kolejnych promocyjnych 
ofert Naszej Unii.

Nagrody w promocjach PSFCUNagrody w promocjach PSFCU

W roku 2021 będziemy kontynuować roz-
wój i ciągłe unowocześnianie naszych 
usług elektronicznych. Chcemy też po-
przez bankowość internetową i mobilną 
dotrzeć do jak najszerszej grupy Ameryka-
nów polskiego pochodzenia w okolicach, 
gdzie otwarcie fizycznego oddziału nie 
byłoby efektywne. Liczymy, że okres pan-
demii zakończy się w najbliższych miesią-
cach i nasz plan strategicznego rozwoju 
wróci na normalne tory realizacji. 

Wspaniałym akcentem kończącym rok 
2020 był duży sukces siódmej edycji na-
szej akcji Świąteczny Uśmiech Dziecka.  
W momencie przygotowania tego artykułu, 
zebranych było ponad 100 tysięcy dolarów 
na pomoc hospicjom dziecięcym i chorym 
dzieciom. Jest to doskonały przykład olbrzy-
miej szczodrości, jaką po raz kolejny wyka-

zali się Państwo - Członkowie Naszej Unii, 
zwłaszcza w tym trudnym okresie pande-
mii, za co w tym miejscu bardzo dziękuję. 

Kończąc, jak zawsze zapraszam Pań-
stwa do korzystania z naszych produktów 
i usług, a także śledzenia naszej aktywno-
ści w mediach społecznościowych. Pań-
stwa zaufanie i rzetelność jest podstawą 
sukcesu Naszej Unii, co szczególnie zo-
stało dowiedzione w ostatnim roku. 

Życzę Państwu, aby w nowym, 2021 
roku zrealizowały się wszystkie marze-
nia i plany, których nie udało się spełnić  
w minionym roku.

    
Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Laureatki losowań w promocjach PSFCU odebrały swoje nagrody w oddziałach Naszej Unii
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Rozpoczynamy program stypendialny dla studentów szkół wyższychRozpoczynamy program stypendialny dla studentów szkół wyższych
W dniu 15 stycznia 2021 r. rozpoczynamy 
kolejną edycję programu stypendialnego 
Naszej Unii dla studentów szkół wyż-
szych. Ta część programu adresowana jest 
do studentów 2 – 4 roku na akredytowa-
nych uczelniach wyższych, jak również 
do studentów studiów podyplomowych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, aby 
wziąć udział w programie należy złożyć 
wniosek stypendialny przez Internet na 
stronie www.NaszaUnia.com/programy-

-stypendialne, do którego dołączyć na-
leży wymagane dodatkowe dokumenty 
(np. wyciąg z przebiegu studiów, rezulta-
ty testów SAT/ACT itp.) w formie elektro-
nicznej. Termin składania podań upływa 
28 lutego 2021 r.

Aby ubiegać się o stypendium PSFCU, 
kandydat musi być Członkiem Naszej 
Unii od co najmniej roku, mieć średnią 
ocen (GPA) co najmniej 3.0 oraz studio-
wać na akredytowanej uczelni w roku 

akademickim 2020/21. Oprócz oceny 
przebiegu studiów, Komisja Stypendialna 
będzie również brała pod uwagę aktywny 
udział w życiu Polonii (np. działalność w 
polskiej organizacji lub parafii), jak rów-
nież ogólne zaangażowanie w życie lo-
kalnej społeczności.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać na stronie www.NaszaUnia.com, 
pisząc na adres: scholarships@psfcu.net 
lub dzwoniąc na numer 973-396-9514.

Płatności Elektroniczne PSFCUPłatności Elektroniczne PSFCU
Pandemia koronawirusa COVID-19 w 
znaczący sposób wpłynęła na nasze 
codzienne życie. Wymogi dotyczące 
zachowania higieny i dystansu społecz-
nego zmieniły znacząco sposób, w jaki 
pracujemy, odpoczywamy, dokonujemy 
zakupów a także sposób, w jaki zarzą-
dzamy naszymi finansami. 

Dotyczy to między innymi formy 
dokonywania zakupów oraz płatności, 
gdzie coraz częściej korzystamy z opcji 
elektronicznych, przede wszystkim przez 
Internet. Pragniemy Państwu przypo-
mnieć, że Polsko-Słowiańska Federalna 
Unia Kredytowa oferuje różne formy 
dokonywania płatności elektronicznych, 
które zaoszczędzą Państwu konieczności 
udania się do oddziału lub wysyłania 
czeku drogą pocztową, która w obecnej 
sytuacji coraz częściej okazuje się spóź-
niona i zawodna. Poniżej opisujemy 
opcje, które zapewnią, że Państwa płat-
ności zostaną dokonane w terminie i w 
wygodny dla Państwa sposób, unikając 
opłat karnych za spóźnione transakcje.

Internetowe Płatności Rachunków
Internetowe Płatności Rachunków są 

najwygodniejszym sposobem dokony-
wania płatności za pomocą komputera. 
Usługa ta jest bezpłatna i umożliwia 
płacenie rachunków przez Internet. 
Daje ona możliwość zaplanowania 
terminu spłaty, a fundusze zostaną 
przesłane w określonym przez użyt-
kownika terminie. Płatność może zo-
stać zlecona w formie automatycznych 
przelewów lub czeku wystawianego 
z konta Bill Pay lub z konta płatnika. 
Płatności można wysyłać do kogokol-
wiek, kiedykolwiek i dokądkolwiek na 
terenie Stanów Zjednoczonych, nawet 
bez otrzymywania rachunków od od-
biorcy płatności. 

Płatności elektroniczne ACH
Płatności elektroniczne pozwalają na 

przelew funduszy z konta czekowego 
lub oszczędnościowego w innej instytu-
cji finansowej na konto w Naszej Unii, 
wliczając płatności na konta pożyczko-
we. Zlecenia płatności można dokonać 
przez Internet na platformie odbiorcy 
płatności. Można również wypełnić w 
oddziale Naszej Unii formularz autory-
zacji bezpośrednich płatności (Authori-
zation Agreement for Direct Payments). 
Po wskazaniu kwoty i podaniu kilku 
podstawowych informacji, wliczając 
numer tranzytowy (routing numer) i 
numer konta, z którego dokonywana zo-
stanie płatność, PSFCU automatycznie 
dokona przelewu w Państwa imieniu.

Przelewy na konto pożyczkowe
Bankowość Internetowa i Mobil-

na PSFCU dają Państwu jeszcze jedną 
możliwość dokonywania płatności ra-
chunków. Są nią zlecenia przelewu z 
konta czekowego lub oszczędnościo-
wego na konto pożyczkowe w Naszej 
Unii. W ten sposób można dokonywać 
płatności na kredyty hipoteczne oraz 
kredyty konsumenckie, wliczając po-
życzki samochodowe. Dla swojej wygo-
dy, można w ten sposób zarejestrować 
również powtarzające się płatności.

Płatności telefoniczne
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie 

mają Państwo dostępu do komputera 
lub Bankowości Mobilnej PSFCU, dla 
Państwa wygody polecamy również 
opcję dokonywania płatności pożyczek 
w PSFCU przez telefon. W tym celu 
prosimy skontaktować się w przed-
stawicielem Centrum Obsługi Klien-
ta pod numerem 1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848), który pomoże Pań-
stwu w dokonaniu transakcji.

Płatności bezdotykowe
W dobie pandemii COVID-19 na 

pierwszy plan wysunęły się płatności 
bezdotykowe. Pozwalają one uniknąć 
bezpośredniego kontaktu z terminalami 
płatniczymi, ograniczając w ten sposób 
ryzyko zakażenia się koronawirusem.

Przypominamy, że wszystkie oferowa-
ne przez PSFCU karty płatnicze VISA®, 
zarówno kredytowe, jak i debetowe, dają 
Członkom Naszej Unii możliwość do-
konywania transakcji w sposób bezdo-
tykowy. Aby skorzystać z tego sposobu 
dokonywania transakcji, należy spraw-
dzić, czy terminal przyjmuje tego rodza-
ju płatności, a następnie po ukazaniu się 
instrukcji, zbliżyć kartę do terminala. Po 
kilku sekundach płatność zostanie auto-
ryzowana, a transakcja zakończona.

Posiadacze smartfonów mają również 
dodatkową opcję dokonywania płatności 
bezdotykowo. Jest nią zarejestrowanie 
karty debetowej lub kredytowej w apli-
kacji płatności mobilnych na smartfo-
nie. Karty debetowe i kredytowe PSFCU 
VISA® można zarejestrować w portfelu 
aplikacji mobilnych płatności Apple Pay, 
Google Pay i Samsung Pay i dokonywać 
płatności bezpośrednio z telefonu.

 
PRZYPOMINAMY  PRZYPOMINAMY  

O TERMINIE PŁATNOŚCI O TERMINIE PŁATNOŚCI 
SKŁADEK CZŁONKOWSKICHSKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Przypominamy wszystkim Członkom 
Naszej Unii należącym do jednej z 
organizacji sponsorujących PSFCU, 
że w pierwszej połowie lutego z kon-
ta oszczędnościowego, czekowego lub 
Money Market potrącona zostanie 
składka członkowska w wysokości 
$10.00. Uprzejmie prosimy o udostęp-
nienie powyższej kwoty na jednym z 
wyżej wymienionych kont.
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Konta Emerytalne IRA w Naszej UniiKonta Emerytalne IRA w Naszej Unii
Nasza Unia oferuje Indywidualne Kon-
ta Emerytalne (IRA), które umożliwiają 
oszczędzanie funduszy na czas emerytu-
ry. Konta te oferują przywileje podatkowe,  
a możliwość wpłaty na konto Tradycyjne 
lub Roth IRA zależy od spełnienia warun-
ków określonych przez rząd federalny 
USA. Nawet jeśli posiadają Państwo plan 
emerytalny oferowany w miejscu pracy, 
konta IRA pozwalają na inwestowanie 
dodatkowych funduszy na warunkach 
przez siebie wybranych i z zachowaniem 
kontroli nad inwestowanymi pieniędz-
mi. Pomimo, że konta Tradycyjne i Roth 
stanowią bardzo korzystną możliwość 
oszczędzania i korzystania ze specjalnych 
przywilejów podatkowych, wybór pomię-
dzy tymi kontami stanowi skomplikowa-
ną decyzję, która wymaga wzięcia pod 
uwagę wielu czynników. Przy zakładaniu 
Konta IRA w PSFCU, minimalna wyso-
kość pierwszej wpłaty wynosi $250.00.

Wpłaty na konto tradycyjne IRA mogą 
być w całości lub częściowo odliczone 
od podatków, w zależności od sytuacji 
danego podatnika. Odliczenie podatkowe 
może być ograniczone, jeśli dana oso-
ba lub małżonek jest objęty programem 

emerytalnym w pracy i dochód przekra-
cza pewien poziom. Płacenie podatków 
od odliczonych kwot oraz opodatkowa-
nie narastających odsetek zostają odro-
czone do czasu wypłaty. Wypłaty przed 
osiągnięciem wieku 59 1/2 lat stanowią 
przedterminową wypłatę i podlegają 10%  
karze z pewnymi wyjątkami. Wypłaty 
funduszy stają się obowiązkowe po osią-
gnięciu wieku 72 lat.  

Wpłaty na konto Roth IRA nie mogą 
zostać odliczone od podatków, lecz na-
rastające odsetki są nieopodatkowane. 
Własne wkłady mogą być wypłacone bez 
opodatkowania i bez kar, w dowolnym 
czasie, bez względu na wiek. Odsetki 
mogą być wypłacone nie podlegając opo-
datkowaniu i 10% karze, jeśli właściciel 
Konta Roth IRA posiadał to konto przez 
co najmniej pięć lat oraz zaistnieje jedna z 
następujących sytuacji: osiągnięcie wieku 
59 1/2 lat, niepełnosprawność powodują-
ca niezdolność do pracy, zakup pierwszej 
nieruchomości rezydencyjnej (maksy-
malnie $10,000 na każdego podatnika), 
wypłaty dla spadkobierców po śmierci 
właściciela konta IRA. Wypłaty funduszy 
po osiągnięciu 72 lat nie są wymagane.*

Istnieją cztery sposoby przeniesienia 
funduszy emerytalnych do PSFCU:

Direct Rollover - przeniesienie fundu-
szy z planu emerytalnego oferowanego w 
miejscu pracy (Pension Plan, 401(k), etc.) 
na swoje Tradycyjne konto IRA w PSFCU. 

IRA Transfer - przelew funduszy z kon-
ta IRA w innej instytucji na konto IRA w 
Naszej Unii

IRA Rollover - transakcja, w ramach 
której właściciel przenosi fundusze na 
taki sam rodzaj konta IRA w tej samej 
lub innej instytucji finansowej. Rollover 
musi zostać dokonany w ciagu 60 kalen-
darzowych dni od otrzymania wypłaty. 

Conversion - przekształcenie konta 
Tradycyjnego, SEP i SIMPLE IRA na 
konto Roth IRA. Suma przekształcona 
podlega opodatkowaniu, ale nie podle-
ga 10% karze za przedwczesną wypłatę. 
*Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Minimum 
do otwarcia konta IRA wynosi $250, do lokaty terminowej IRA - 
$500.00, maksimum to dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalony 
przez Urząd Skarbowy (IRS) na lata 2020/2021. Każda decyzja 
związana z kontem IRA powinna być skonsultowana z doradcą po-
datkowym. Obowiązują ograniczenia transakcji. Mogą obowiązywać 
kary za wcześniejsze wypłaty oraz opłaty podatkowe za wypłaty z 
kont IRA. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach PSF-
CU lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848). Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Kredyty samochodowe PSFCU z zerowym oprocentowaniem!Kredyty samochodowe PSFCU z zerowym oprocentowaniem!
Przełom roku to doskonały czas by doko-
nać zakupu samochodu. Salony samo-
chodowe, które wciąż posiadają modele 
z poprzedniego rocznika, mogą oferować 
nabywcy duże zniżki na kupno takiego 
samochodu.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego 
na zakup nowego samochodu warto zde-
cydować się właśnie teraz. Od 15 stycz-
nia, Nasza Unia oferować będzie kredyty 
samochodowe z oprocentowaniem 0%! 
Oferta dotyczyć będzie kredytów na 

zakup lub refinansowanie pożyczki na 
nowy samochód na okres 36 miesięcy. W 
zależności od pożyczonej kwoty, obowią-
zywać będzie jedynie jednorazowa niska 
opłata za wniosek kredytowy. Zachęca-
my Państwa do skorzystania z tej oferty!*

* Promocyjne oprocentowanie ważne od 15 stycznia do 31 marca 2021 r. Oprocentowanie dotyczy zakupu lub refinansowania nowego kredytu samochodowego na 36 miesięcy z jednorazową opłatą za wniosek 
w następującej wysokości: $199 za kredyt do $10,000; $299 za kredyt od $10,001 do $20,000; $399 w przypadku kredytu od $20,001 do $30,000 (maksymalna kwota kredytu). Roczna stopa oprocentowania 
(APR - Annual Percentage Rate) będzie zależeć od pożyczonej kwoty. Przykładowo, dla 36-miesięcznego kredytu samochodowego w wysokości $10,000, oprocentowanie wyniesie 1,309% APR z miesięczną 
płatnością w wysokości $277.78; dla 36-miesięcznego kredytu samochodowego w wysokości $25,000, oprocentowanie wyniesie 1,047% APR z miesięczną płatnością w wysokości $694.45. Podstawą  
zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu; 0% stopa oprocentowania jest oferowana wnioskodawcom z oceną zdolności kredytowej 
740 lub wyższą. Dostępne są również inne stawki i okresy spłaty kredytu. Oferty, oprocentowanie i warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pożyczki PSFCU 
nie są dostępne we wszystkich stanach. Oferta ważna tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się  
z oddziałem PSFCU lub Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1-855-773-2848.

NAJLEPSZY CZAS 
NA KUPNO 

SAMOCHODU
Z OPROCENTOWANIEM

JUŻ OD

0%*
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Nasza Unia wspiera polonijną społecznośćNasza Unia wspiera polonijną społeczność
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa wspiera Polonię w ciężkich 
czasach pandemii COVID-19. Jesteśmy 
zawsze tam, dzieje się coś ciekawego w 
naszej społeczności.

Mikołajki w cieniu pandemii
Początek grudnia to tradycyjnie czas 

spotkań mikołajkowych w oddziałach 
Naszej Unii. Ograniczenia związane 
z pandemią koronawirusa COVID-19 
spowodowały, że nie mogliśmy gościć 
Świętego Mikołaja, ale mimo tego w od-
działach PSFCU na dzieci czekały nie-
spodzianki. Mikołajki dla najmłodszych 
świętowano w oddziałach Naszej Unii 
przy zachowaniu środków ostrożności.

Konkurs szopek krakowskich
W oddziale PSFCU przy McGuinness 

Blvd. na nowojorskim Greenpoincie po-
dziwiać można było tradycyjne szopki, 
biorące udział w Konkursie Szopek Kra-
kowskich Dla Dzieci i Rodzin. Konkurs 
ten organizowany jest przez Nowodwor-
ski Foundation. Nasza Unia wraz z Cen-
tralą Polskich Szkół Dokształcających byli 
sponsorami konkursu. Prace oceniane 
były w trzech kategoriach: szopki dziecię-
ce, szopki rodzinne z udziałem rodziców 
oraz dowolna technika malarska (rysunek, 
malarstwo, kolaż). Ogłoszenie wyników w 
oddziale PSFCU McGuinness odbyło się 
dnia 19 grudnia 2020 r. Serdecznie gratu-
lujemy laureatom konkursu.

Wigilia dla bezdomnych w Chicago
Pomimo panującej pandemii korono-

wirusa, tradycji stało się zadość. Wigilia 
dla bezdomnych i samotnych mieszkań-
ców Chicago odbyła się jak co roku w go-
ścinnych progach bazyliki św. Jacka na 
chicagowskim Jackowie. Tym razem nie 
było łamania się opłatkiem i wspólnego 
kolędowania z zespołem „Polonia” i in-
nymi artystami polonijnymi. Ze względu 
na ograniczenia związane z pandemią, 
impreza została ograniczona do wydania 
400 paczek z produktami żywnościowy-
mi, słodyczami i niezbędną odzieżą, oraz 
ciepłej kolacji serwowanej na wynos. 

Jak co roku, 21. edycję imprezy orga-
nizowanej przez Polskie Radio 1030 Chi-
cago sponsorowała Nasza Unia.

Dzięki wsparciu Naszej Unii, bezdomni na chicagowskim 
Jackowie otrzymali wigilijne potrawy i odzież

Jedna z prac konkursowych na wystawie w oddziale 
PSFCU przy McGuinness Blvd na Greenpoincie

Mikołajki w oddziale PSFCU w Clifton, NJ

Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Minimum do otwarcia konta IRA wynosi $250, do lokaty terminowej IRA - $500.00, maksimum to dopuszczalny łączny 
limit wpłaty ustalony przez Urząd Skarbowy (IRS) na lata 2020/2021. Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultowana z doradcą podatkowym. Obowiązują 
ograniczenia transakcji. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty oraz opłaty podatkowe za wypłaty z kont IRA. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach 
PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

ZAPLANUJ SOBIE 
LEPSZE JUTRO

Dowiedz się więcej o kontach 
emerytalnych IRA
w Naszej Unii


