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Aktywa

$2,571,579,024
Udzielone kredyty

$1,385,528,066
Wartość netto

$231,718,391
Liczba Członków

  110,646

Szanowni Państwo,

Jak wcześniej informo-
waliśmy, w połowie 
roku liczba Członków 
PSFCU przekroczyła 
110 tysięcy osób.  Nasi 
Członkowie są wyjątko-
wi pod wieloma względami i są odzwier-
ciedleniem całej Polonii amerykańskiej.  
Jesteśmy nie tylko zaradni, oszczędni i rze-
telni, co stanowi też podstawę sukcesu Na-
szej Unii, ale ponadto Członkowie PSFCU 
wyróżniają się olbrzymim sercem i wraż-
liwością na potrzeby innych. Przykładem 
tego może być nasza doroczna już zbiórka 
funduszy na dziecięce hospicja w Polsce 
oraz ostatnia akcja zbierania funduszy na 
potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce. 
Na dzień dzisiejszy wraz z dotacją Naszej 
Unii przekazaliśmy prawie 360 tysięcy do-
larów oddziałom organizacji CARITAS w 
Polsce. Bardzo Państwu dziękuję nie tylko 
za rzetelne i aktywne korzystanie z usług 
Naszej Unii, ale również za ciągłe otwiera-
nie serc na potrzeby innych.

Co roku Zarząd Unii wspólnie z Radą 
Dyrektorów analizuje zmieniające się wa-
runki ekonomiczne, technologiczne i de-
mograficzne Polonii, a przede wszystkim 
bieżące potrzeby naszych Członków i w 
oparciu o te dane modyfikuje plan stra-
tegicznego rozwoju PSFCU. Dodatkowo, 
aby jak najlepiej zidentyfikować Państwa 
oczekiwania w stosunku do naszej insty-
tucji regularnie przeprowadzamy badania 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą 
Nowotworową „Promyk” w Giżycku z wizytą w PSFCUNowotworową „Promyk” w Giżycku z wizytą w PSFCU

We wtorek, 12 lipca, Naszą Unię odwie-
dziła Pani Maria Popieluch - prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą 
Nowotworową „Promyk” w Giżycku. Pani 
Maria, będąc w USA, postanowiła odwie-
dzić nasze Centrum Operacyjne w Fair-

field, NJ i osobiście podziękować za wspar-
cie, jakiego Polsko-Słowiańska Federalna 
Unia Kredytowa udzieliła Stowarzyszeniu 
„Promyk” w ramach naszej dorocznej akcji 
„Świąteczny Uśmiech Dziecka”.

marketingowe. Tegoroczna ankieta marke-
tingowa będzie rozesłana do kilkunastoty-
sięcznej, losowo wybranej grupy naszych 
Członków na początku września tego roku. 
Zachęcam tych z Państwa, którzy otrzymają 
taką ankietę drogą listowną lub elektronicz-
ną do jej wypełnienia. Bardzo chcemy usły-
szeć Państwa głos, aby jeszcze lepiej służyć 
Członkom Naszej Unii i całej Polonii.

Pisząc ten tekst w środku okresu waka-
cyjnego, wiem, że wielu z naszych Człon-
ków podróżuje po Stanach Zjednoczonych 
i poza granicami, w tym przede wszystkim 
do Polski. Chciałbym przypomnieć Pań-
stwu, że Nasza Unia oferuje pełny zakres 
usług poprzez Bankowość Internetową i 
Mobilną. W szczególny sposób zachęcam 
do korzystania z naszych kart kredyto-
wych i debetowych, które zdecydowanie 
ułatwiają podróżowanie i są akceptowane 
praktycznie w każdym kraju świata. W ar-
tykułach na sąsiednich stronach naszego 
miesięcznika znajdziecie Państwo szczegó-

łowe informacje o zaletach, które wyróżnia-
ją nasze karty VISA® od innych.  

Pomimo wakacji PSFCU aktywnie działa 
oferując szeroką gamę promocji. Do końca 
sierpnia mogą Państwo skorzystać z bardzo 
konkurencyjnego oprocentowania 6-cio let-
nich lokat terminowych. W sierpniu rozpo-
czynamy też atrakcyjny program oferujący 
nagrody dla osób, które polecą nasze usługi 
innym. Mamy też przygotowana specjalną 
ofertę dla posiadaczy kart kredytowych i 
debetowych. Szczegóły tych promocji mogą 
Państwo znaleźć w tym biuletynie jak rów-
nież na naszej stronie internetowej www.
psfcu.com i w mediach społecznościowych.

Kończąc, życzę Państwu udanego wy-
poczynku, wielu radosnych wakacyjnych 
przeżyć oraz bezpiecznych letnich podroży.

Z poważaniem, 

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Statuetka z podziękowaniami dla PSFCU przekazana przez prezes Stowarzyszenia „Promyk”

...dokończenie na stronie 2
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Wspaniała wiadomość dla wszystkich 
Członków Polsko-Słowiańskiej Federal-
nej Unii Kredytowej korzystających z Pro-
gramu uChoose Rewards®! 15 sierpnia  
rozpocznie się promocja dająca szansę 
na zdobycie 5,000 punktów uChoose Re-
wards®. Szczegóły programu opisaliśmy 
w czerwcowym oraz lipcowym wydaniu 
miesięcznika „Nasza Unia”. 

Zasady promocji są niezwykle proste  
5,000 punktów (a nawet wielokrotnie 
więcej) może zdobyć osoba polecająca 
otwarcie konta w PSFCU; 5,000 punktów 
może zdobyć  nowy Członek Naszej Unii!

OSOBA POLECAJĄCA
Znasz kogoś, kto planuje otwarcie 

nowego konta personalnego lub bizne-
sowego, a nie posiada jeszcze konta w 
PSFCU? Zgłoś się po kupon promocyjny 
do jednego z naszych oddziałów, wpisz 
na nim swój numer członkowski (numer 
konta oszczędnościowego) i podaj go 

osobie, która odwiedzi oddział PSFCU 
w celu otwarcia konta. Jeśli osoba, której 
poleciłeś konto w Naszej Unii otworzy je, 
na Twoje konto uChoose Rewards® prze-
transferowane zostanie 5,000 punktów. 

Aby otrzymać 5,000 punktów osoba 
polecająca  musi poprawie wypełnić ku-
pon polecający i przekazać go polecanej 
osobie; posiadać konto czekowe, oraz kar-
tę debetową PSFCU VISA® zarejestrowa-
ną w programie uChoose Rewards®. 

Osoba polecająca może polecać otwar-
cie konta wielokrotnie podczas trwania 
promocji. Każde nowo otwarte konto  
z Twojego polecenia daje szansę na zdo-
bycie kolejnych 5,000 punktów! 

OSOBA POLECONA 
Planujesz otwarcie nowego konta? 

Chcesz uzyskać nową kartę kredytową? 
Myślisz o zakupie auta lub domu? A może 
posiadasz biznes i potrzebujesz konta biz-
nesowego? Zostań Członkiem Polsko-Sło-

wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i ko-
rzystaj z oferowanych produktów i usług? 
Rozpocznij promocją, która da Ci szansę 
na zdobycie 5,000 punktów w programie 
lojalnościowym uChoose Rewards®. 

Po otwarciu konta w Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kredytowej i otrzy-
maniu karty debetowej PSFCU VISA® 

należy dokonać rejestracji karty w pro-
gramie uChoose Rewards®. Dopełnienie 
powyższych warunków jest podstawą 
do otrzymania 5,000 punktów na konto 
uChoose Rewards®. 

Promocja Polecaj i zdobywaj punkty 
lojalnościowe uChoose Rewards® potrwa  
od 15 sierpnia do 31 października 2022 
roku. Szczegóły promocji dostępne są 
w oddziałach PSFCU, na stronie inter-
netowej www.psfcu.com oraz mediach 
społecznościowych. Informacje na temat 
programu uChoose Rewards® dostępne są 
na stronie www.uchooserewards.com. 

Stowarzyszenie „Promyk” zosta-
ło wytypowane przez Naszą Unię do 
edycji programu Świąteczny Uśmiech 
Dziecka za rok 2019. W ramach tej ak-
cji, Członkowie PSFCU zebrali na rzecz 
Stowarzyszenia kwotę 41 401 dolarów, 
która w całości została przekazana na 
konto Stowarzyszenia. Jak powiedziała 
nam Pani Maria, kwota ta posłuży jako 
kamień węgielny pod budowę budynku 
hospicjum stacjonarnego przy szpitalu 
w Giżycku. W ramach podziękowania, 
Pani Maria przekazała Naszej Unii spe-
cjalną statuetkę w kształcie serca z wy-
drukowaną dedykacją. 

...dokończenie ze strony 1

Zarekomenduj Naszą Unię i zyskaj punkty uChoose Rewards® 

uChoose Rewards® jest programem lojalnościowym dostępnym dla posiadaczy kart debetowych VISA® PSFCU. Promocja dotyczy poleconych nowych kont w PSFCU otwartych w okresie promocyjnym od 15/8/2022 do 
31/10/2022. Osoba polecona musi okazać promocyjny kupon przy otwieraniu nowego konta, zostać członkiem organizacji sponsorującej i dokonać pierwszej wpłaty w wysokości $10.00 na konto oszczędnościowe. Aby otrzymać 
punkty, Nowy Członek PSFCU musi również zakwalifikować się do otwarcia konta czekowego, karty debetowej i zarejestrować się w programie uChoose Rewards® na stronie www.uchooserewards.com. Ograniczenia: promocja 
nie dotyczy kont pracowników PSFCU. Członkowie niepełnoletni nie mogą wypełniać kuponów rekomendacyjnych. Konto czekowe i karta debetowa podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Szczegóły programu znajdują się w 
regulaminie Programu uChoose Rewards®. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Program uChoose Rewards® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fiserv, Inc.

Konkurs na wakacyjne zdjęcie z kartą PSFCU
Wiele razy informowaliśmy Państwa, że 
korzystanie z kart kredytowych i debe-
towych PSFCU w trakcie wakacyjnych 
podróży przynosi wymierne korzyści. 
Teraz chcemy Państwu zaproponować 
wakacyjną zabawę. Na naszych kontach 
na Facebooku i Instagramie rozpoczę-
liśmy konkurs na wakacyjne zdjęcie z 
kartą kredytową lub debetową PSFCU. 

Aby wziąć udział w konkursie, nale-
ży wykonać następujące czynności:

1.  zrobić sobie zdjęcie z kartą debeto-
wą lub kredytową PSFCU podczas 
wakacji, opublikować je na swoim 

koncie na Facebooku lub Instagra-
mie i oznaczyć PSFCU w poście. 

2. śledzić nas na danej platformie
3.  oznaczyć post hashtagiem #psfcu-

visacardonvacation
 Wśród uczestników konkursu roz-

losowanych zostanie dziesięć nagród  
w wysokości $100.

Do udziału w konkursie uprawnieni 
są Członkowie Polsko-Słowiańskiej Fe-
deralnej Unii Kredytowej posiadający 
kartę kredytową lub debetową PSFCU. 
Szczegółowy regulamin promocji do-
stępny jest na stronie www.psfcu.com.
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Trwający okres wakacyjny uzmysławia 
podróżującym wiele istotnych aspek-
tów. Jednym z nich jest wybór płatności 
podczas zagranicznych wojaży. War-
to przeanalizować wszystkie możliwe 
opcje i wybrać najkorzystniejszą i naj-
bezpieczniejszą z nich. W odpowiedzi 
na potrzeby Członków Naszej Unii ofe-
rujemy Państwu kartę kredytową PS-
FCU VISA® Elite Signature. 

Jakie korzyści wynikają z posiadania 
Karty Kredytowej PSFCU VISA® Elite 
Signature? Przede wszystkim brak opłat 
za transakcje dokonane za granicą, 
program ubezpieczenia od wypadków  
i opóźnienia bagaży, bezpłatne ubezpie-
czenie przy wypożyczaniu samochodu 
oraz usługi podróżne i pomoc w na-
głych przypadkach.

Co to oznacza dla posiadacza karty? 
Przede wszystkim poczucie bezpie-

czeństwa w podróży oraz oszczędność. 
W przypadku dokonywania transakcji 
poza granicami USA przy użyciu karty 
kredytowej PSFCU VISA® Elite Signa-
ture nie ma opłat za transakcję zagra-
niczną, dodatkowo dzięki Bankowości 
Internetowej i Mobilnej w wygodny i 
szybki sposób można kontrolować do-
konane transakcje. Opcja kontroli karty 
daje możliwość ustawienia notyfikacji 
w czasie podróży, tymczasowego zablo-
kowania lub odblokowania karty, oraz 
całkowitego zablokowania i zamówie-
nia nowej karty w przypadku zgubienia 
lub kradzieży obecnej karty. Poprzez 
Bankowość Internetową użytkownik 
może również ustawić płatność na kartę 
kredytową. W zależności od preferencji 
ustawiona płatność może być w wyso-
kości wymaganej minimalnej płatności, 
całego bilansu karty lub dowolnej kwo-

ty (należy pamiętać, aby dowolna kwota 
była zawsze równa lub wyższa od mini-
malnej wymaganej opłaty). Dzięki opcji 
automatycznych płatności można spo-
kojnie spędzać urlop, nie martwiąc się o 
bieżące rachunki i ich terminy. 

Dodatkowo karta kredytowa PSFCU 
VISA® Elite Signature daje możliwość 
zbierania punktów lojalnościowych. 
Przy użyciu karty za każdego wydane-
go dolara użytkownik otrzymuje 1,25 
punktu lojalnościowego. Skumulowane 
punkty można wymienić na produkty 
lub usługi turystyczne lub też na gotów-
kę, którą w zależności od decyzji moż-
na przelać na spłatę zadłużenia karty 
kredytowej lub na depozyt na konto 
w PSFCU. Punkty można wykorzystać 
również w sklepie internetowym CURe-
wards Amazon Store. 

Karta kredytowa PSFCU VISA® Elite 
Signature nie posiada opłat rocznych, jej 
oprocentowanie jest konkurencyjne, nato-
miast maksymalny limit wynosi $30,000. 
Oprocentowanie wstępne, dla nowych 
posiadaczy karty wynosi 0% APR przez 
9 miesięcy na transakcjach zakupu, opro-
centowanie wstępne przy przeniesieniu 
zadłużenia wynosi 1.99% przez 12 mie-
sięcy, bez opłaty za transakcje. 

Czas podróży ma nieść relaks oraz od-
poczynek. Troska o finanse i planowane 
zakupy jest częścią składową spokojnych 
wakacji. Zadbaj o swoje finanse oraz spo-
kój i złóż wniosek o kartę kredytową VISA® 
Elite Signature. Więcej informacji uzyska-
cie Państwo w jednym z naszych oddzia-
łów, w Centrum Obsługi Klienta PS FCU 
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848), lub 
korzystając z Bankowości Mobilnej lub 
Internetowej  www.psfcu.com.

Podróże z Kartą Kredytową PSFCU VISA® Elite Signature 

Ankieta Członkowska za rok 2022

Wszystkie karty kredytowe PSFCU podlegają weryfikacji kredytowej i akceptacji. Wymagane członko-
stwo w PSFCU. Produkty nie są dostępne we wszystkich stanach. Mogą obowiązywać inne ogranicze-
nia. W przypadku pytań dotyczących kart kredytowych oferowanych przez PSFCU prosimy o kontakt z 
najbliższym oddziałem lub naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U

Od wielu lat Polsko-Słowiańska Federal-
na Unia Kredytowa za pośrednictwem 
firmy Raddon, Inc.,  zajmującej się ba-
daniami rynkowymi, zaprasza Człon-
ków Naszej Unii do udziału w Ankiecie 
Informacyjnej. Za jej pośrednictwem 
będą mieli Państwo szansę anonimowo 
podzielić się swoim doświadczeniem 
oraz ocenić pracę PSFCU. Zachęcamy 
Państwa do wzięcia udziału w tegorocz-
nej ankiecie, zapewniając pełne bezpie-
czeństwo wszystkich danych. Udzielo-
ne przez Państwa odpowiedzi są objęte 

ścisłą klauzulą tajności. Pełny obraz 
ankiety, po wnikliwej analizie posłuży 
usprawnieniu usług Naszej Unii. 

Jako podziękowanie za udział w an-
kiecie PSFCU wśród jej uczestników 
zostanie rozlosowanych 10 nagród pie-
niężnych: 6 nagród po $100 każda, 3 
nagrody po $250 każda oraz 1 nagroda 
za $500. W losowaniu udział wezmą 
wszystkie osoby, które wypełnią naszą 
ankietę i odeślą ją w załączonej bezpłat-
nej kopercie zwrotnej lub którzy wypeł-
nią ankietę elektronicznie do dnia 21 

października 2022 r. 
Ankieta stanowi cenne źródło infor-

macji o Państwa opinii, którą traktuje-
my priorytetowo. Dokładamy wszelkich 
starań, aby Państwa potrzeby wyzna-
czały kierunek naszego rozwoju. 

W razie wszelkich pytań dotyczą-
cych ankiety prosimy o kontakt z od-
działami Naszej Unii lub z Centrum 
Obsługi Klienta PSFCU pod numerem 
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).  
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Początek tegorocznych wakacji okazał się 
szczęśliwy dla najmłodszych Członków 
Naszej Unii. Wszystkie dzieci, które zde-
ponowały dwa dolary zebrane w specjal-
nej „śwince skarbonce” wzięły udział w 
losowaniu 50 nagród. Nagrody rozlosowa-
ne w pięciu kategoriach wiekowych trafiły 
do zwycięzców z początkiem lata. Zapew-
ne dały one większą szansę na korzystanie 
z uroków wakacyjnego sezonu, gdyż ich 
charakter był sportowo-rekreacyjny. 
Promocje i konkursy dla najmłodszych 
Członków Naszej Unii są planowane z 
myślą o edukacji finansowej, wyrobieniu 
umiejętności oszczędzania oraz korzy-
stania z usług Naszej Unii. Troszczymy 
się o to, aby nasi najmłodsi Członkowie 
posiadali wiedzę dotyczącą finansów, 

umieli oszczędzać pieniądze oraz pla-
nować wydatki. Dodatkowo wszystkie 
promocyjne akcje oraz niespodzianki  
przygotowane z myślą o najmłodszych 
są dowodem  na to, że już od najmłod-
szych lat Nasza Unia to więcej niż bank!

Znany Członkom Naszej Unii Mobilny Od-
dział PSFCU tradycyjnie wyrusza w letnią 
trasę. Już wkrótce goście letnich festiwali 
będą mieli szansę skorzystać z usług PS-
FCU w naszym oddziale na kółkach! 

Mobilny Oddział PSFCU jest naszą 
wizytówką w drodze, docieramy nim na 
ważniejsze wydarzenia polonijne, aby za-
pewnić Państwu komfort i profesjonalizm 

podczas tych spotkań. 
W grafiku podróży Mobilnego Od-

działu PSFCU w tym sezonie znalazły 
się Festiwal Polonaise w Arlington He-
ights, IL, który odbędzie się od 19 do 21 
sierpnia oraz Festiwal Taste of Polonia, 
w Copernicus Center w Chicago , który 
potrwa od 2 do 5 września. Mieszkańcy 
Wschodniego Wybrzeża spotkają nasz 
mobilny oddział na Góralskim Pikniku 
w Clifton, NJ w niedzielę 14 sierpnia. 
Zapraszamy  Państwa do odwiedzin w 
„oddziale na kółkach” podczas polonij-
nych imprez. Jest to doskonała szansa 
na zdobycie informacji dotyczących pro-
duktów oraz usług PSFCU. Zachęcamy 
Członków PSFU do rekomendowania 
Naszej Unii. Warto połączyć przyjemne 
z pożyteczny i podczas festiwalowej za-
bawy skorzystać z ofert Naszej Unii. Tra-

dycyjnie też warto zadbać o pamiątkowe 
zdjęcie z Mobilnym Oddziałem PSFCU!

Zapraszamy Państwa również na 56. 
Polsko-Amerykański Festiwal w Amery-
kańskiej Częstochowie w Doylestown, 
PA, który odbędzie się 3,4,5 oraz 10 i 
11 września. Przypominamy również o 
zbliżającym się sezonie pikników para-
fialnych. Tradycyjnie podczas tych wy-
darzeń obecni będą nasi przedstawiciele. 

Zwycięzcy Promocji Zwycięzcy Promocji 
“Zbieraj Monety i Wygrywaj”“Zbieraj Monety i Wygrywaj”

Mobilny Oddział PSFCU w drodze!Mobilny Oddział PSFCU w drodze!

Pracownicy oddziału PSFCU z Bridge-
view 10 lipca spotkali się z uczestnika-
mi Wielkiego Pikniku Podhalańskiego 
w Lemont, IL zorganizowanym przez 
Związek Podhalan w Ameryce Pół-
nocnej. Festiwal rozpoczął się Mszą 
Świętą w grocie. Do zachodu słońca 
trwała zabawa przy tradycyjnej góral-
skiej muzyce. Liczne atrakcje, piękna 
pogoda oraz loteria z cennymi nagro-
dami  umiliły czas zebranym gościom. 
Podczas imprezy stanowisko Naszej 
Unii cieszyło się dużą popularnością, 
a nasi reprezentanci mogli udzielić 
fachowej pomocy i odpowiedzieć na 
wiele pytań związanych z produktami 
oraz usługami PSFCU. 

PSFCU na Wielkim PSFCU na Wielkim 
Pikniku Podhalańskim Pikniku Podhalańskim 

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 1 lipca 2022 r. i kończy 31 sierpnia 2022 r. Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi 
$500.00. Maksymalna kwota do otwarcia lokaty wynosi $100,000.00 niezależnie od liczby posiadanych kont. Kara za wcześniejszą wypłatę w wyso-
kości dywidendy za 365 dni dotyczy wszystkich 6-letnich (72-miesięcznych) certyfikatów. PSFCU zastrzega sobie prawo 
do zmiany warunków promocji lub zakończenia jej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie 
produkty i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.


