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ŚWIĄTECZNE
SĄ JUŻ
DOSTĘPNE

Najprzyjemniejszy czas spośród
całego roku zbliża się dużymi krokami.
Jednak może się on wydawać bardzo
mało przyjemny, jeśli po zrobieniu
świątecznej listy będzie Ci ciężko
przygotować święta w tym roku. Zacznij
myśleć nad wydatkami świątecznymi:
prezentami, papierem do ich pakowania,
opłatami za ich wysyłkę, rozrywkę,
podróże i inne potrzeby. Jeśli wydatki są
dla Ciebie za duże, pomyśl, jak możesz
zaoszczędzić. Na przykład, jeśli twoja
rodzina wymienia się prezentami na
święta, pomyśl o prezentach tylko dla
najmłodszych. Jeśli jesteś odpowiedzialny
za rodzinne zgromadzenia, może zrobienie
popołudniowego przyjęcia zamiast
wieczornego byłoby lepsze. Możesz
przygotować mniej kosztowne przyjęcie i
Twoi goście zjedzą i wypiją mniej.
Wraz z rozsądnym budżetem, jesteś
gotowy do tego by złożyć aplikację na
pożyczkę świąteczną w unii kredytowej.
Chcemy, aby Twoje święta były pogodne,
więc skontaktuj się z nami jak najszybciej!

Skontroluj budżet na rok 2023

Nadchodzi sezon odnowy oraz sezon nowego startu. Jest to
najkorzystniejszy czas na to, by odświeżyć swoje noworoczne
postanowienia dotyczące oszczędzania. Jednak zamiast robić generalne
zamierzenia, najlepiej jest szczegółowo przyjrzeć się uważniej swoim
przychodom i wydatkom. Ustanów sobie cele dotyczące oszczędzania
takich jak np. przedpłatę na wymarzone auto, fundusz na studia
dziecka lub podróż marzeń. Oszczędzaj na cele, które dotykają dnia
powszedniego oraz na te dalekosiężne, aby pozostać zmotywowanym.
Zdecyduj, czy możesz jeść mniej gotowych posiłków z restauracji
i przygotowywać posiłki samodzielnie? Czy możesz zaoszczędzić
poprzez zmianę telewizji kablowej albo operatora sieci komórkowej?
To jest tylko w Twojej mocy by zdecydować co jest dla Ciebie
najważniejsze. Następnie sporządź budżet domowy, opracuj plan
wydatków i plan oszczędzania, aby zamienić marzenia i cele finansowe
w rzeczywistość. Zanim się obejrzysz, osiągniesz swoje wymarzone
cele. Wstąp do Unii Kredytowej i zacznij oszczędzać już dziś!
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Zacznij oszczd
ę zać już dziś na emeryturę
Eksperci finansowi twierdzą, że im wcześniej się inwestuje
fundusz emerytalny, tym lepiej będzie wyglądała nasza osobista
sytuacja finansowa w przyszłości. W rzeczywistości w USA jedna na
trzy osoby nie oszczędzają zupełnie nic na emeryturę.
Bez względu na to czy dopiero zaczynasz oszczędzać czy też
już oszczędzasz przez lata, pamiętaj, że istnieje wiele możliwości by
zagwarantować sobie emeryturę swoich marzeń. Jedynym idealnym
narzędziem jest konto IRA (konto emerytalne) w United Poles FCU.
Istnieje wiele rodzajów kont emerytalnych, które pozwalają na
ulgi podatkowe. Najlepiej po szczegółowe informacje skonsultuj się
ze swoim doradcą podatkowym. Konta IRA oferują również:
•

Możliwość wyboru rodzaju kont emerytalnych
(Traditional, Roth, Coverdell Education)

•

Możliwość kontrybucji w dowolnym odstępie czasu

•

Możliwość większego oprocentowania niż na kontach
tradycyjnych

•

Możliwość wypłat bez kar przy zakupie pierwszego
domu lub na wydatki związanych z edukacją

•

Brak opłat

Aby dowiedzieć się więcej, wstąp do jednego z naszych
oddziałów, zadzwoń na 800-333-7713

Używanie kart debetowych jest bardzo a
ł twe
i przyjemne
Wraz z kartą debetową w United Poles FCU robienie zakupów jest proste i
przyjemne.

Plusem jest to, że są one akceptowane na wszędzie na świecie, gdzie
akceptowana jest karta VISA®. Możesz dokonywać zakupów na Internecie oraz w
sklepie i możesz być pewny(a) że jest to bezpieczne oraz bardzo łatwe w obsłudze.
•
•
•
•
•

Karty debetowe oferują również dodatkowo:

Możliwość sprawdzania balansów na kontach
Są bardziej bezpieczne niż używanie gotówki
Wszystkie zakupy są automatycznie odejmowane w
momencie dokonywania transakcji
Możliwość wypłaty gotówki 24/7 w
bankomatach lub przy kasie zakupach
jako opcja “cash back”
Możliwość monitorowania płatności oraz
dogodność lepszej kontroli budżetem

Aby dowiedzieć się więcej o zaletach kart debetowych, wstąp do Unii
Kredytowej po więcej informacji lub zadzwoń do United Poles FCU.

New Year.
New
Beginnings!
Need some relief
from holiday bills?
We can help!

Rates are as low as

8.99% APR*
*APR = Annual Percentage Rate.
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If you’re a happy United Poles FCU
member, tell your friend about us!
As a member of Century Federal, your family and
friends will have access to these great membership benefits:
•
•
•
•
•
•

Low rates on mortgages, auto loans, and credit cards
Home Equity Line of Credit with Fixed
Rate Lock Options
Low-cost mortgage options
Competitive rates on certificates and deposit products
Member discounts on amusement parks, theater &
movie tickets, cell phone service and more
College scholarship opportunities for high school seniors

If you are a prospective member or a referring member,
please visit our website at www.UnitedPolesFCU.com for more
information!

Specjalne podziękowania dla
Naszych Członków!

Wsparcie wszystkich członków instytucji finansowych
jest kluczowym, solidnym fundamentem dla każdej dobrze
prosperującej unii kredytowej na świecie. Patrząc wstecz na
2022 rok, chcemy wysłać specjalne podziękowania wszystkim
naszym członkom za lojalność i wsparcie.
W United Poles FCU staramy się działać na korzyść dla
wszystkich członków. Działamy wedle przysłowia „ludzie
pomagają ludziom” oraz poprzez wyjątkową obsługę,
przystępne finansowe rozwiązania, wartościową edukację
finansową oraz wsparcie społeczne. Tak jak nasi członkowie
wierzymy w ideę demokratycznej kooperacji, nie nastawionej
na zysk.
Pragniemy podziękować prosto z serca za to, że
„bankujesz” z nami i mamy nadzieję, że zostaniesz a nami w
2023 i na przyszłe lata!

Are You Tired of Receiving
Paper Statements?
Simplify your life and cut the clutter with
“free” e-Statements from your credit union. They
are convenient and secure.
•

Free, faster, and secure

•

Immediate online access to review,
download and, if you wish, print your
statements

•

•
•
•

An email notification will be sent when your
monthly statements become available

Access current and past e-Statements

Reduce the chance of mail fraud or identify
theft
More flexibility and
security in managing
your accounts

Whether you want to save
time, save a tree, or just get
organized, e-Statements are
the answer. Sign up today to
reduce your carbon footprint
and go paperless.
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1-800-333-7713
www.UnitedPolesFCU.com

Locations
412 New Brunswick Avenue
Perth Amboy, NJ 08861
1161 W. St. Georges Avenue
Linden, NJ 07036

Hours
Monday-Wednesday
9AM-2PM
Thursday-Friday
12-8PM
Saturday (Perth Amboy only)
9AM-12PM

Oddziały
zamknięte
Martin Luther King Jr. Day
poniedziałek, 16 stycznia
Presidents’ Day
poniedziałek, 20 lutego

OMIŃ JEDNĄ PŁATNOŚĆ
POŻYCZKI (SKIP-A-PAY)!

Nadchodzi okres świąteczny, który wiąże się z większymi wydatkami.
Jeśli masz kłopot z zadłużeniami w sezonie świątecznym, czas by skorzystać
z programu Skip-A-Pay. Program ten pomoże kwalifikującym się klientom
na ominięcie jednej raty pożyczki. Wszyscy pożyczkobiorcy w dobrej
sytuacji kredytowej, wraz z kwalifikującą się pożyczką, mogą ominąć
jedną ratę pożyczki poprzez wypełnienie odpowiedniej formy. Pamiętaj, że
oprocentowanie będzie się kumulowało i że pożyczki hipoteczne nie są objęte
tym programem. Dzięki programowi Skip-A-Pay wydatki związane z ratą
pożyczki możesz przeznaczyć na inne cele w okresie świątecznym. Pamiętaj
jednak także, że ominięcie pożyczki nie oznacza darowania jej płatności.
Skontaktuj się z unią kredytową już dziś, aby skorzystać z programu Skip A
Pay! A od nas wszystkich w unii kredytowej najlepsze życzenia radosnych świąt
i pomyślnego 2023 roku.

WSPANIAŁA
OFERTA NA
NOWE AUTA
Na pewno będziesz mile zaskoczony(a)
naszym oprocentowaniem na nowe auta
oraz dogodnymi warunkami spłat!
Pożyczki na auta używane od

4.74% APR*

www.UnitedPolesFCU.com

*APR (Annual Percentage Rate)-oprocentowanie może ulec zmianie.
Oprocentowanie jest kalkulowane na podstawie zdolności kredytowej konsumenta.
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PENNY
SAVED
YOUR CREDIT
UNION CAN
HELP YOU
WITH A
HOLIDAY
LOAN

Are you short on cash this holiday
season? Holiday Loans from United Poles
FCU can help you not only get the funds
you need, but also control your holiday
spending. It’s too easy to go overboard
when using credit cards to pay for
purchases. You can pay in cash, a proven
way to curb spending with a Holiday Loan.

Consider these tips to help your money
go as far as possible:
•
•

•

Check prices online and use a
coupon site, such as retailmenot.
com, for discount codes.

If you’ve routinely bought gifts for
everyone in a large extended family,
check in to see if you can draw
names instead. You may hear sighs
of relief from all.
Shop outside the big box. Thrift,
antique and grocery stores can be
sources of unique gifts.

Call, click or stop by the credit union
to apply!

Make 2023 The Year You Get
Control Of Your Budget

A new year brings a fresh start. You are not alone if one of your
New Year’s Resolutions is to be a better money manager. Start by
looking at where your funds are coming from and where they are
allocated. (You’ll need some of these documents to prepare your 2022
taxes anyway. So, it’s a smart way to get ahead of the game.) Next,
decide if your spending reflects your values. For example, if you want
your kids to pursue higher education have you allocated money to an
education savings account? Or if you want to work on your bucket list
either now or in retirement, how will you pay for that? Having your
goals in mind helps you spend more mindfully. Can you eat out less
often by planning menus for the week? Can you cut the cable cord and
stream your television and movies instead? It’s up to you to decide what
matters. Create a budget so you can turn your dreams into reality: a
spending plan and a savings plan.
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Budgeting Today, Saving for
Tomorrow’s Retirement
While financial experts agree that the earlier you start saving
and investing for retirement, the better off you’ll be, in reality, 1
in 3 Americans has saved $0 for retirement. Whether you’re just
starting to grow your nest egg or have been saving for years, there
are many ways to boost your savings. These ways can help you work
toward the retirement of your dreams. One ideal investment tool is
a UNITED POLES FCU IRA.
There are several IRA options available which provide qualified
members with tax benefits such as tax-deductible contributions
and tax-deferred compound interest (consult your tax advisor for
details). An IRA also offers these benefits:
•

Choice of the IRA to meet your goals
(Traditional, Roth, Coverdell Education)

•

Flexibility to contribute as often as you like

•

Ability to earn higher dividends compared to a
traditional Savings Account

•

Possible penalty-free withdrawals for first-home
or higher education purchases

•

No set-up or maintenance fees

To learn more about IRA options, or establish or
contribute to yours today, call 800-333-7713.

Quick and Easy

With a Credit Union Debit Card, shopping is as simple as a swipe. It is faster
than writing a check and safer than carrying cash.

Plus, it’s accepted almost anywhere. You can make purchases online or at the
corner store and know that you can do so securely and easily.
•
•
•
•
•

Your Credit Union Debit Card offers the following features:
Quick, convenient access to your accounts
Safer than cash
Your checking account is automatically
debited when you make purchases
Get cash 24/7, either at an ATM or when shopping
at merchants that offer the “cash back” option
Track and monitor payments for better budgeting
and control

To find out more about the advantages
of using a debit card, call or stop by
your credit union today for more
information.

New Year.
New
Beginnings!
Need some relief
from holiday bills?
We can help!

Rates are as low as

8.99% APR*
*APR = Annual Percentage Rate.
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If you’re a happy United Poles FCU
member, tell your friend about us!
As a member of Century Federal, your family and
friends will have access to these great membership benefits:
•
•
•
•
•
•

Low rates on mortgages, auto loans, and credit cards
Home Equity Line of Credit with Fixed
Rate Lock Options
Low-cost mortgage options
Competitive rates on certificates and deposit products
Member discounts on amusement parks, theater &
movie tickets, cell phone service and more
College scholarship opportunities for high school seniors

If you are a prospective member or a referring member,
please visit our website at www.UnitedPolesFCU.com for more
information!

A Special “Thank You”
To Our Members

As member-owned and operated financial institutions, a
solid and secure member base is at the heart of every successful
credit union worldwide. As we reflect on 2022 at United Poles
FCU, we want to send a special “thank-you” to our members for
their support and loyalty.

At United Poles FCU we strive every day to put our
members first and uphold the motto of “People Helping People,”
through exceptional service, affordable financial solutions,
valuable financial education, and community assistance. Like
our members, we strongly believe in the idea of a democratic,
not-for-profit financial cooperative.
We hope you accept our heartfelt gratitude, and know that
we look forward to providing you and your loved ones with
continued quality financial products, services, and superior
member service in the year ahead.

Are You Tired of Receiving
Paper Statements?
Simplify your life and cut the clutter with
“free” e-Statements from your credit union. They
are convenient and secure.
•

Free, faster, and secure

•

Immediate online access to review,
download and, if you wish, print your
statements

•

•
•
•

An email notification will be sent when your
monthly statements become available

Access current and past e-Statements

Reduce the chance of mail fraud or identify
theft
More flexibility and
security in managing
your accounts

Whether you want to save
time, save a tree, or just get
organized, e-Statements are
the answer. Sign up today to
reduce your carbon footprint
and go paperless.
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1-800-333-7713
www.UnitedPolesFCU.com

Locations
412 New Brunswick Avenue
Perth Amboy, NJ 08861
1161 W. St. Georges Avenue
Linden, NJ 07036

Hours

PUT A LITTLE JINGLE IN
YOUR POCKET WITH
HOLIDAY SKIP-A-PAY
Extra holiday expenses can put a strain on any budget. Now you can stretch
your budget with our Holiday Skip-A-Pay option. Skip-A-Pay allows you to
forgo making a monthly payment on qualified loans from the credit union. (Note
that interest will still accumulate.) You can free up funds to pay for those extra
holiday expenses. To put a little jingle in your pocket this holiday season, contact
the credit union for an application. Then, have a holly, jolly holiday with your
family and friends. After all, friends and family are what make this a special
time of year, so host that get-together or make that trip. And from all of us at the
credit union, best wishes for a joyous holiday and a prosperous 2023.

Monday-Wednesday
9AM-2PM
Thursday-Friday
12-8PM
Saturday (Perth Amboy only)
9AM-12PM

Holiday
Closings
Martin Luther King Jr. Day
Monday, January 16
Presidents’ Day
Monday, February 20

DRIVE OFF
WITH A
GREAT RATE
Turn your dream to a reality
with an auto loan!

Auto Loans as low as

4.74% APR*

www.UnitedPolesFCU.com

*APR = Annual Percentage Rate. Rate current as of date of publication and
is subject to change. Rates are based on applicant’s creditworthiness.

