
MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Nasza UniaNasza Unia
Vol. 9 | Nr. 2 (98) | Rok 2022

Luty 2022 r.

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Aktywa

$2,609,156,116
Udzielone kredyty

$1,291,603,443
Wartość netto

$224,683,656
Liczba Członków

  108,437

Szanowni Państwo,

Wszyscy zapewne roz-
poczęliśmy Nowy Rok 
2022 mając wiele po-
stanowień, planów i 
nadziei.  Podobnie jest 
w Naszej Unii, gdyż sty-
czeń jest nie tylko miesiącem podsumowań 
mijającego roku, ale też czasem finalizowa-
nia projektów i celów biznesowych na roz-
poczynający się rok. O realizacji tych planów 
będziemy Państwa na bieżąco informować. 
Już teraz mogę powiedzieć, że strategicznym 
celem PSFCU na najbliższe 3 lata jest dotar-
cie z naszymi produktami i usługami do jak 
najszerszego grona potencjalnych Członków, 
przy jednoczesnym dbaniu o bardzo dobrą 
kondycję finansową Naszej Unii.

Taką samą strategię realizowaliśmy z du-
żym sukcesem w minionym roku. Świad-
czą o tym następujące liczby i fakty. W roku 
2021 aktywa PSFCU wzrosły o 231 milio-
nów dolarów, czyli 9.71% do kwoty 2.61 
miliarda dolarów. W tym samym czasie na-
sze portfolio pożyczkowe wzrosło o kwotę 
ponad 78 milionów dolarów, czyli 4.92%, a 
powierzone nam depozyty powiększyły się 
o prawie 247 milionów dolarów lub 11.55%. 
W 2021 roku liczba Członków Naszej Unii 
powiększyła się o 3 997 osób, czyli 3.83%. 
Szczególnie cieszy nas liczba osób, które po 
raz pierwszy otworzyły konto w PSFCU - 
było ich aż 9 490! W rezultacie działalności 
operacyjnej zysk netto Naszej Unii za rok 
2021 wyniósł 10.12 miliona dolarów i był o Rekordowa suma na potrzebujące dzieciRekordowa suma na potrzebujące dzieci

Ponad 175 tys. dolarów zebrali Członko-
wie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej dla wybranych hospicjów w 
Polsce oraz na pomoc dla potrzebujących, 
polonijnych dzieci w Stanach Zjednoczo-
nych w czasie ósmej edycji akcji charyta-
tywnej „Świąteczny Uśmiech Dziecka”. 
Od 2014 r. udało się zebrać na ten cel już 
ponad milion dolarów.

Doroczna akcja „Świąteczny Uśmiech 
Dziecka” rozpoczęła się 26 listopada 2021 r.  
i trwała do 31 grudnia ubiegłego roku.  
W tym czasie Członkowie Naszej Unii do-
konali 7 765 wpłat w 21 oddziałach PS FCU 
oraz przez Internet na łączną kwotę 175 376 

dolarów. Ponieważ Nasza Unia nie pobiera 
żadnych opłat, wszystkie organizacje biorą-
ce udział w akcji charytatywnej otrzymają 
całość zebranych środków:

- Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospi-
cyjne, Hospicjum im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej – 64 700 dolarów;

- Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci 
Świetlikowo w Tychach – 43 073 dolarów;

- Hospicjum Opatrzności Bożej Księża 
Orioniści w Wołominie – 41 388 dolarów;

- Fundacja Uśmiechu Dziecka (Children’s 
Smile Foundation) z Nowego Jorku – 26 215 
dolarów.

...dokończenie na stronie 2

78% wyższy niż w roku poprzednim.
Pomimo ciągle panującej pandemii i jej 

negatywnego oddziaływania zarówno na 
nasze życie społeczne, ale też i ekonomię, 
udało nam się w 2021 roku zrealizować kil-
ka bardzo ważnych projektów. Zakończy-
liśmy kapitalny remont naszego Centrum 
Operacyjnego w Fairfield, NJ, który udało 
się nam zrealizować bez najmniejszych 
przerw w ciągłości obsługi Członków Naszej 
Unii. W czerwcu otworzyliśmy oficjalnie 
nasz 21. oddział, który mieści się w budyn-
ku Centrum Operacyjnego w Fairfield, New 
Jersey. Od sierpnia 2021 roku mamy też na-
sze przedstawicielstwo w kolejnym stanie 
- Connecticut. W New Britain, CT działa 
nasze Centrum Pożyczkowe, gdzie można 
złożyć wnioski o kredyty hipoteczne. W 
sierpniu podpisaliśmy również kontrakt na 
zakup działki pod budowę 7. już oddziału 
Naszej Unii w stanie Illinois. Na dzień dzi-
siejszy zakładamy, że oddział ten powstanie 
do końca bieżącego roku.

W minionym roku odnotowaliśmy też 
znaczący wzrost ilości osób korzystających 
z naszych usług elektronicznych. Ilość użyt-
kowników naszej aplikacji mobilnej wzro-
sła o 24%. W tym samym czasie o ponad 
21% wzrosła liczba wydanych przez nas 
kart debetowych, a ilość transakcji przy ich 
użyciu wzrosła o 16%. Nasze Centrum Ob-
sługi Klienta w 2021 roku otrzymało ponad  
140 000 połączeń, z czego 82% z nich było 
odebrane w czasie krótszym niż 30 sekund!

Nie zapomnieliśmy też o nie mniej waż-
nej części naszej misji, jaką jest wsparcie 
środowiska Polonii amerykańskiej. W 2021 
roku prawie 100 organizacji, szkół i parafii 
otrzymało nasze dotacje na kwotę prawie 
600,000 dolarów. Dodatkowo, dla 21 polo-
nijnych organizacji udało nam się uzyskać 
dofinansowanie w wysokości 210,000 do-
larów z Federal Home Loan Bank of NY, 
którego Nasza Unia jest członkiem. W cią-
gu minionego roku PSFCU sponsorowała w 
różnej formie 394 wydarzenia polonijne, a 
z naszego programu stypendialnego skorzy-
stało 422 studentów, którzy w sumie otrzy-
mali 506 000 dolarów.

W drugiej połowie 2021 roku po raz ko-
lejny przeprowadziliśmy wśród Członków 
PSFCU badanie marketingowe, m. in. oce-
niające naszą działalność. Cieszę się, że 
ponad 97% (!) respondentów oceniło ak-
tywność Naszej Unii jako bardzo dobrą lub 
dobrą. Jest to bardzo wysoka ocena, która 
nie tylko nas cieszy, ale przede wszystkim 
mobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy na rzecz Członków Naszej Unii i ca-
łej Polonii w Stanach Zjednoczonych. Za tę 
znakomitą ocenę naszej działalności i nie-
słabnące zaufanie, jakim nas Państwo obda-
rzacie bardzo serdecznie dziękuję! 
 
Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU
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“Po raz kolejny okazało się, że Członko-
wie Naszej Unii mają dobroczynność we 
krwi. W okresie świątecznym, pomiędzy 
Świętem Dziękczynienia a końcem 2021 
roku, okazali niesamowitą hojność i zaan-
gażowanie w pomoc potrzebującym dzie-
ciom, ale ponadto pobili rekord dotych-
czasowych zbiórek, wpłacając ponad 175 
tys. dolarów” - powiedział dyrektor wy-
konawczy PSFCU Bogdan Chmielewski.

Akcję „Świąteczny Uśmiech Dziecka” 
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa organizuje od 2014 r. a od kilku 
lat patronat nad inicjatywą sprawuje 
Pierwsza Dama RP, Agata Kornhauser-
-Duda. Jak dotychczas najwyższą kwo-
tę - 151 tys. dolarów – udało się zebrać 
w czasie pierwszej edycji akcji przed 

siedmiu laty. Łącznie w ośmiu edy-
cjach, Członkowie Naszej Unii zebrali 
1,000,009 dolarów, które trafiły do 19 
hospicjów w Polsce, hospicjum w Wilnie 
oraz do nowojorskiej Fundacji Uśmiechu 
Dziecka (z przeznaczeniem na leczenie 
ciężko chorych, polonijnych dzieci).

„Dziękuję za wszystkie, nawet naj-
drobniejsze wpłaty. Dziękuję wszystkim, 
którzy się zaangażowali – wiemy, że spe-
cjalne zbiórki organizowały polonijne 
szkoły, parafie, a nawet osoby prywatne. 
Jak co roku Polonia pokazuje, że zawsze 
wspiera tych, którzy potrzebują naszej 
pomocy” – powiedział dyrektor Bogdan 
Chmielewski.

Akcja charytatywna „Świąteczny 
Uśmiech Dziecka” trwa nieco ponad 
miesiąc, a jej efekty zmieniają warunki 

funkcjonowania hospicjów i fundacji 
na kolejne miesiące, a nawet lata. Dla 
pracowników, wolontariuszy, a przede 
wszystkim dla chorych i podopiecznych 
czas ma kluczowe znaczenie. Dlatego je-
steśmy dumni z faktu, że w tak krótkim 
okresie, dzięki Państwu, udało się zebrać 
rekordową sumę. Warto podkreślić, że 
grudzień to czas niezwykle intensywny, 
wypełniony przygotowaniami do Świąt 
i Nowego Roku; mimo to tysiące Człon-
ków PSFCU znalazło czas, aby odwiedzić 
oddziały PSFCU lub zalogować się do 
bankowości internetowej i dokonać prze-
lewu. Państwa empatia i zaangażowanie 
pokazuje prawdziwego ducha Świąt.

Największy powód do dumy, to fakt, 
że dla naszych Członków udział w ak-
cji charytatywnej „Świąteczny Uśmiech 
Dziecka” stał się coroczną tradycją, ge-
stem dobrego serca na stale wpisanym  
w przedświąteczny grafik.

To dla nas zaszczyt, że jesteśmy pomo-
stem do czynienia dobra. Życzymy, by 
wróciło ono do wszystkich, którzy otwo-
rzyli swoje serca na tegoroczną akcję cha-
rytatywną „Świąteczny Uśmiech Dziecka”.

Czas na wpłaty na konta IRACzas na wpłaty na konta IRA
Mimo, że rok 2021 się już skończył, do 18 
kwietnia 2022 roku można wpłacać skład-
ki na konto IRA za rok 2021. Warto jednak 
pamiętać, aby określić, za który rok podat-
kowy dokonywana jest wpłata.

Istnieją dwa główne rodzaje kont IRA 
dostępne dla większości naszych Człon-
ków: Tradycyjne oraz Roth IRA. Wpłaty 
na Tradycyjne konto IRA są dokonywane 
z pieniędzy przed opodatkowaniem, na-
liczane odsetki od wpłat są nieopodatko-
wane, a opodatkowaniu podlegają w mo-
mencie wypłaty.

Wpłaty na konto IRA Roth są dokony-
wane z pieniędzy, które zostały już opo-
datkowane. Wpłaty te są zawsze zwolnio-

ne od podatku. Kapitał na koncie wzrasta 
nieopodatkowany, a zarobione odsetki 
można wypłacić z konta Roth IRA bez do-
datkowego opodatkowania, gdy spełnione 
są wymagane warunki.* 

Limity wpłat na konta IRA
Limity wpłat na konta Tradycyjne  

i Roth IRA za rok podatkowy 2022 są ta-
kie same jak za rok 2021. Właściciele kont 
IRA poniżej 50 roku życia mogą wpłacić 
do 6 000 dolarów na swoje Tradycyjne 
konto IRA lub IRA Roth. Osoby powyżej 
pięćdziesiątego roku życia mogą wnieść 
dodatkową kwotę wyrównawczą w wy-
sokości 1 000 dolarów, podnosząc łączną 
dopuszczalną wpłatę do 7 000 dolarów.

Limity dochodów
Należy pamiętać, że aby wpłacać fun-

dusze na wybrane konto IRA, należy po-
siadać wymagany dochód.* Limit docho-
du ma także wpływ na wysokość wpłaty 
na konta Tradycyjne IRA oraz IRA Roth. 
W celu weryfikacji i omówienia wyżej wy-
mienionych wymagań rekomendujemy 
Państwu kontakt z doradcą podatkowym. 

Warto pamiętać, aby dokonać pełnej 
wpłaty na konta IRA, jeśli jest to możliwe. 
Wpłaty, których nie dokonano w poprzed-
nim roku nie będą mogły być uzupełnione.
* Konto Roth IRA musi być prowadzone przynajmniej pięć lat, rów-

nież właściciel konta Roth IRA musi osiągnąć wiek 59½ lat lub speł-

nić jeden specjalny warunek.

...dokończenie ze strony 1

W zbiórce na hospicja w Polsce brał udział chór „Gaudete” - na zdjęciu w oddziale PSFCU w Ridgewood, NY

Każda transakcja była okazją do wpłaty na jedno z kont 
zarejestrowanych w akcji
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Twój smartfon, Twoje konto, Twoje bezpieczeństwo, Twoja wygodaTwój smartfon, Twoje konto, Twoje bezpieczeństwo, Twoja wygoda
Smartfon jest technologiczną odpowie-
dzią na potrzeby społeczeństwa. Indy-
widualnie decydujemy o tym, na ile wy-
korzystamy możliwości, które nam daje. 
Decydujmy mądrze.  Z myślą o Człon-
kach Naszej Unii wprowadziliśmy wiele 
wygodnych i funkcjonalnych rozwiązań. 
Warto się z nimi zapoznać.

Powiadomienia o podejrzanych  
transakcjach w wersji Premium 

Wielu Członków PSFCU zareje strowa-
ło swoje karty debetowe PSFCU VISA® 
w oferowanym przez nas programie po-
wiadomień o podejrzanych transakcjach 
(tzw. Fraud Alerts). Udoskonaleniem 
tej usługi jest program Premium Fraud 
Alerts, dzięki któremu bez względu na 
to, czy użytkownik zarejestrował swoją 
kartę w programie, czy też nie – otrzyma 
powiadomienie o podejrzanej transakcji. 
System Premium eliminuje etap rejestra-
cji, wykorzystuje wiele czynników aby 
ocenić prawdopodobieństwo oszustwa na 
koncie oraz pomaga zminimalizować na-
rażenie na ryzyko. Głównym narzędziem 
systemu Premium jest szybka i szczegó-
łowa analiza danych. System szereguje 
przypadki, w których zidentyfikowano 
potencjalne ryzyko, porównuje bieżącą 
transakcję z wcześniejszymi nawykami 
posiadacza karty i jeśli znajduje się ona  
w grupie ryzyka, w ciągu zaledwie kilku 
minut zostaje wysłana wiadomość do 
właściciela karty. Wiadomość informu-
jąca o podejrzanej transakcji będzie za-
wierała numer telefonu: 877-253-8962, 

kwotę i miejsce dokonania transakcji 
oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty 
debetowej. Użytkownik będzie miał do 
wyboru odpowiedź: YES – jako potwier-
dzenie transakcji, NO – w przypadku 
transakcji nieautoryzowanej lub STOP 
w celu wstrzymania usługi. Ostatnia 
opcja jest równoznaczna z wstrzyma-
niem wszystkich przyszłych powiado-
mień o podejrzanych transakcjach.  

Wiadomości tekstowe PSFCU
Zachęcamy Członków Naszej Unii do 

rejestracji w programie SMS-owym PS-
FCU. Zarejestrowani Członkowie będą 
otrzymywać od nas wiadomości informu-
jące między innymi o specjalnych promo-
cjach, planowanych wydarzeniach czy 
zmianie godzin pracy oddziałów. Z usługi 
może korzystać każdy użytkownik tele-
fonu, rejestracji mogą dokonać również 
osoby niebędące Członkami Naszej Unii. 
Aby dokonać rejestracji z dowolnego 
urządzenia mobilnego należy wysłać wia-
domość tekstową o treści: PSFCUTEXT 
(wielkimi literami) na numer 866-773-
2846. Potwierdzeniem udanej rejestracji 
jest wiadomość powitalna. Aby zrezy-
gnować z usługi wystarczy wysłać wia-
domość o treści STOPPSFCUTEXT (wiel-
kimi literami) pod numer 866-773-2846. 
Wiadomości tekstowe będą wysyłane  
z różną częstotliwością, po potwierdze-
niu subskrypcji użytkownik otrzyma do 
ośmiu wiadomości tekstowych miesięcz-
nie. Warto skorzystać z tej opcji, aby być 
na bieżąco z aktualnościami Naszej Unii. 

Wyższy limit deponowanych czeków 
Deponowanie czeków za pośrednic-

twem Bankowości Mobilnej to wygodne, 
szybkie oraz bezpieczne rozwiązanie. 
Od 3 stycznia bieżącego roku użytkow-
nicy Bankowości Mobilnej PSFCU mogą 
deponować czeki do 20 000 dolarów 
dziennie. Mamy nadzieję, że ten krok 
usprawni Państwa bankowość personal-
ną oraz biznesową. Zachęcamy Państwa 
do zapoznania się z naszą Bankowością 
Mobilną, aby skorzystać z tej usługi 
należy zainstalować najnowszą wersję 
aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU, 
a wcześniej zarejestrować swoje konto 
w Bankowości Internetowej PSFCU. 

Telefon stał się ważnym narzędziem, 
indywidualnym centrum dowodzenia 
naszej pracy, finansów, kalendarza, 
rozrywki. Warto wykorzystać fakt, że 
jest zawsze pod ręką, zabezpieczony 
indywidualnymi hasłami i aplikacja-
mi dopasowanymi do naszych potrzeb 
oraz zainteresowań. 

Zachęcamy Państwa do aktualizacji 
numerów telefonów komórkowych na 
kontach personalnych i biznesowych. 
Jest to kluczowy warunek by otrzymy-
wać powiadomienia generowane przez 
system Fraud Premium. W celu uzupeł-
nienia danych na kontach oraz uzyska-
nia szczegółowych informacji, prosimy 
o kontakt z Centrum Obsługi Klienta 
PSFCU pod numerem 1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848) oraz zapraszamy do 
oddziałów Naszej Unii. 

Bezpośrednią wpłatę można ustawić na konto czekowe lub konto oszczędnościowe. Dane konta należy przekazać swojemu księgowemu przygotowującemu rozliczenie 
podatkowe, o ile nie przygotowują go Państwo osobiście. Jeśli przygotowują Państwo rozliczenie podatkowe osobiście, w oprogramowaniu podatkowym należy wybrać 
opcję „Direct Deposit” jako metodę zwrotu podatku, a następnie wpisać numer konta i numer rozliczeniowy naszej Unii Kredytowej. Właścicielem konta musi być osoba 
składająca rozliczenie podatkowe, współmałżonek lub obydwoje, jeśli jest to konto wspólne.

Z BEZPOŚREDNIĄ WPŁATĄ
NA KONTO W PSFCU
Z BEZPOŚREDNIĄ WPŁATĄ
NA KONTO W PSFCU

ZWROT 
PODATKOWY
JEST PROSTY

ZWROT 
PODATKOWY
JEST PROSTY

�

� szybko i wygodnie
bezdotykowo

łatwo i bezpiecznie
wystarczy podać dane konta  
w PSFCU

Wybierz opcję Direct Deposit i podaj pełny numer konta:  

oraz numer rozliczeniowy PSFCU (routing number): 226082022

�

�

�

�

�

�

30500xxxxxxx
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Wschodząca Gwiazda Naszej Unii
Gimnastyk Paul Juda został Wscho-
dzącą Gwiazdą Naszej Unii w 2021 r. 
20-letni członek reprezentacji Stanów 
Zjednoczonych w gimnastyce otrzymał 
tytuł oraz stypendium w wysokości pię-
ciu tysięcy dolarów.

20–letni Paul Juda mieszka w Deer-
field, Illinois, jest Członkiem Naszej Unii 
oraz studentem 3. roku psychologii na 
University of Michigan, gdzie uprawia 
też gimnastykę. Jest członkiem kadry 
gimnastycznej Stanów Zjednoczonych,  
a w 2019 r. zdobył brązowy medal na mi-
strzostwach USA w ćwiczeniach na drąż-
ku. „Ta nagroda zmobilizuje mnie, aby 
pracować jeszcze ciężej i jak najlepiej re-
prezentować University of Michigan, Po-
lonię i Stany Zjednoczone w czasie kolej-
nych zawodów sportowych” – powiedział 
Paul Juda. Jak sam przyznał, jego celem 
jest występ w czasie igrzysk olimpijskich  
w Paryżu w 2024 r. i zdobycie na nich me-
dalu dla reprezentacji USA.

Stypendium i tytuł Wschodzącej 
Gwiazdy Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej laureat dedykuje swoim 
rodzicom – Ewie i Józefowi:  „Ta nagroda 
to także wyraz uznania dla moich rodzi-
ców, dzięki którym mogę od ponad 15 lat 
ćwiczyć. Pamiętam smak tak wielu liza-
ków, które dostawałem, gdy przychodzili-
śmy z rodzicami do oddziału Naszej Unii, 
aby wpłacić ich ciężko zarobione pienią-
dze na konto” – powiedział Paweł Juda.  

Nagrodę i towarzyszący jej czek na pięć 
tys. dolarów wręczył w oddziale PS FCU 
w Bridgeview Paulowi Judzie członek 
Rady Dyrektorów PSFCU, Bogdan Ogó-
rek. „Jesteśmy dumni jako Nasza Unia, 
że możemy wspomóc tak utalentowane-
go sportowca. Bardzo cieszy nas fakt, że 
mamy tak utalentowanych i zdolnych 
Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej” – powiedział dyrektor 
Ogórek w czasie wręczania stypendium. 
Jak dodał, nagrodzony gimnastyk wywarł 
wrażenie swoją „pracowitością, szczero-
ścią i otwartością” oraz faktem, że „jest 
człowiekiem żyjącym pasją”.

Stypendium dla Wschodzącej Gwiazdy 
Naszej Unii zostało wręczone po raz pią-
ty. Nagrodę ustanowiono w 2014 r. jako 
część Programu Stypendialnego PSFCU, 
aby nagradzać młodych Członków Polsko- 
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 

na podstawie szczególnych osiągnięć kan-
dydata w “dziedzinie nauki, sportu, muzy-
ki, sztuki, przywództwa lub szczególnego 
talentu, udokumentowanego na poziomie 
krajowym bądź międzynarodowym”. Do-
tychczasowi laureaci to: pływak Michał Do-
magała (2014), brązowa medalistka igrzysk 
olimpijskich w Rio De Janeiro w 2016 r. 
w szermierce, Monika Aksamit (2016), 
gimnastyk Tymoteusz Kutyla (2018) i śpie-
waczka Natalia Kawalec (2019).

Stypendia PSFCU
Wszystkim studentom szkół wyższych 

przypominamy o trwającej  edycji Progra-
mu Stypendialnego Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej dla studen-
tów. Aby wziąć udział w programie na-
leży złożyć wniosek stypendialny przez 
Internet na stronie www.NaszaUnia.
com/programy-stypendialne. Kandydat 
musi: być Członkiem Naszej Unii od co 
najmniej roku; mieć średnią ocen (GPA) 
co najmniej 3.0; kontynuować studia na 
akredytowanej uczelni w semestrze je-
siennym 2022 r. Oprócz oceny przebiegu 
studiów, Komisja Stypendialna PSFCU 
będzie również brała pod uwagę aktyw-
ny udział w życiu Polonii. Termin składa-
nia podań upływa 25 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w portalu dla studentów na stronie 
www.NaszaUnia.com w zakładce Pro-
gramy Stypendialne, pisząc na adres: 
scholarships@psfcu.net lub dzwoniąc 
na numer 973-808-3240, wewn. 6133.

W Naszej UniiW Naszej Unii

Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. Kredytobiorca musi spełnić podstawowe wymogi kwalifikacyjne oraz zdolności do spłaty kredytu. Kredyty 
z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (PMI). Produkty i usługi dostępne są dla Członków PSFCU. Kredyty 
nie są oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

ROSNĄ STOPY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
...jednakże nasze stopy procentowe 

pozostaną na niskim poziomie 
jeszcze przez kilka tygodni, 

więc skorzystaj z okazji 
by zaoszczędzić!

Nie zwlekaj, złóż 
wniosek o nowy kredyt 

lub przenieś obecny kredyt 
hipoteczny do PSFCU!


