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Rusz do akcji: zorganizuj swoje finanse, aby zacząć od nowa
Nadeszła wiosna, a więc bardzo dobry moment na to, aby odświeżyć swój dom i finanse. Jednym z najważniejszych 

zadań podczas wiosennych porządków jest uporządkowanie 
dokumentacji finansowej. Ważne jest, aby wiedzieć, co zachować, 
a czego się pozbyć. Zawsze dobrze jest skonsultować się z 
prawnikiem lub księgowym, jeśli nie jesteś pewien, co robić.

Jeśli chodzi o deklaracje podatkowe i dokumenty 
potwierdzające, IRS zaleca przechowywanie kopii federalnych 
deklaracji podatkowych i dokumentów uzupełniających (tj. W-2, 
odcinki wypłat, pokwitowania, wyciągi itp.) przez co najmniej 
trzy lata. Przyda się to w przypadku audytu lub konieczności 
złożenia poprawionego zeznania.

Należy również przechowywać dokumentację dotyczącą 
planów inwestycyjnych i emerytalnych, w tym kopie formularzy beneficjentów, zestawienia inwestycji oraz rejestry 
zakupów i sprzedaży. Ważne jest, aby śledzić te dokumenty w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów.

Wyciągi i rachunki należy również przechowywać, co do zasady, z wyjątkiem paragonów za rutynowe rachunki i 
wyciągi z kart kredytowych do czasu otrzymania dowodu płatności lub rozwiązania wszelkich problemów. Pomoże Ci to 
śledzić wydatki i upewnić się, że nie przepłacisz.

Należy również przechowywać dokumentację dotyczącą polisy ubezpieczeniowej, umowy najmu, tytułów własności, 
dokumentów kredytu hipotecznego, rachunków zakupu nieruchomości oraz rachunków za główne naprawy i renowacje. 
Dokumenty te przydadzą się w przypadku jakichkolwiek sporów lub roszczeń ubezpieczeniowych.

Dobrym pomysłem jest również sporządzenie listy kluczowych kontaktów zaangażowanych w sprawy rodzinne i 
biznesowe (adwokata, księgowego, doradcy finansowego, brokera/dealera itp.), lokalizacji zapisów oraz spisu zawartości 
akt. Możesz przechowywać tę listę w sejfie i przechowywać dodatkową kopię w miejscu, do którego mają dostęp 
członkowie rodziny lub wykonawca testamentu. Pomoże to zapewnić łatwy dostęp do ważnych dokumentów i kontaktów 
w nagłych przypadkach. Codziennie otwieraj całą pocztę. Natychmiast niszcz wiadomości niepotrzebne, niszcząc 
wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe. Otwórz rachunki i sprawdź ich zgodność przed dokonaniem płatności, 
autoryzując automatyczne wypłaty z konta czekowego. Pomoże Ci tośledzić wydatki na bieżąco.

Większość twoich rekordów powinna być przechowywana w celu szybkiego dostępu. Możesz przechowywać je 
w ognioodpornym pudełku i sortować, korzystając z ogólnych kategorii wymienionych powyżej jako przewodnika, 
ale dostosuj swój system do swoich potrzeb. Pomoże to zapewnić szybki dostęp do ważnych dokumentów, gdy ich 
potrzebujesz.
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Zacznij oszczędzać!
Przyszła wiosna! Skorzystaj z sezonu odnowy i 

nowego startu, ustalając konkretne cele budżetowe. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o zaliczkę na 
nowe auto, fundusz na studia dla dzieci, czy rejs 
wycieczkowy, po prostu urzeczywistnij 
swoje cele. Otwórz konto 
oszczędnościowe  
w unii kredytowej i prześlij 
na nie pieniądze drogą 
elektroniczną. Pomoże ci to 
oprzeć się impulsywnym 
wydatkom i szybciej 
osiągnąć swoje marzenia 
finansowe. Odwiedź United 
Poles FCU już dziś i zacznij 
oszczędzać na swoje marzenia.

Zabezpieczanie telefonu komórkowego: ochrona danych 
osobowych i wrażliwych

Twój telefon komórkowy jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych i najbardziej osobistych 
urządzeń, które posiadasz. Zawiera mnóstwo danych osobowych i poufnych, w tym kontakty, e-maile, 
wiadomości tekstowe i informacje finansowe. Biorąc pod uwagę ilość poufnych informacji przechowywanych 
w telefonach komórkowych, bardzo ważne jest, aby telefon był jak najlepiej zabezpieczony.

Jednym z najważniejszych kroków, które możesz podjąć, aby zabezpieczyć swój telefon komórkowy, jest 
użycie kodu dostępu lub odcisku palca w celu zablokowania telefonu. Zapobiegnie to nieautoryzowanemu 
dostępowi do telefonu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Ponadto pamiętaj o zainstalowaniu 
w telefonie oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak programy antywirusowe i chroniące przed 
złośliwym oprogramowaniem oraz próbami włamań.

Kolejnym ważnym krokiem, który możesz podjąć, aby zabezpieczyć swój telefon komórkowy, jest 
ostrożność w przypadku aplikacji, które pobierasz i używasz. Pobieraj aplikacje wyłącznie z zaufanych 
źródeł, takich jak oficjalny sklep z aplikacjami dla Twojego urządzenia i unikaj klikania łączy lub pobierania 
aplikacji z podejrzanych źródeł. Ponadto pamiętaj o uprawnieniach, które przyznajesz aplikacjom. 
Przyznawaj uprawnienia tylko tym aplikacjom, które naprawdę ich potrzebują, i uważaj na aplikacje, które 
proszą o dostęp do poufnych informacji, takich jak kontakty, lokalizacja lub informacje finansowe.

Czy Twoje rachunki 

gromadzą się nieustannie?

Zacznij Nowy Rok od nowa. Skonsoliduj wszystkie rachunki 
w jeden korzystając z pożyczki Home Equity lub pożyczki 

personalnej w United Poles FCU.

Oprocentowanie zaczyna się od 

6.75% APR*
*APR (Annual Percentage Rate)-oprocentowanie może ulec zmianie

Skontaktuj się z United Poles FCU aby dowiedzieć się więcej!
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Skonsoliduj dług w jedną pożyczkę
Czy masz jeszcze 

zadłużenia ze świąt? 
Brakuje Ci pieniędzy 
by wyjść z problemów 
finansowych? Oto kilka 
sposobów by wyjść na 
prostą!

Kiedy borykasz 
się z wysokim 
zadłużeniem, konsolidacja długów może być dla Ciebie 
atrakcyjnym wyjściem. Konsolidacja oznacza kombinację 
wszystkich długów w jedną pożyczkę z jedną ratą 
miesięczną zamiast dokonywania kilku różnych płatności. 
W ten sposób możesz wyjść z długów wcześniej oraz 
możesz jeszcze dodatkowo zaoszczędzić pieniądze. Istnieje 
kilka opcji, więc zastanów się zanim podejmiesz decyzję.

Przetransferowanie długów z wysoko oprocentowanych 
kart kredytowych na nisko-oprocentowaną pożyczkę 
pozwoli wiele zaoszczędzić. Taka opcją może to być także 
nisko- oprocentowana karta kredytowa. Bądź ostrożny, jeśli 
chodzi o karty kredytowe, które mają na starcie niskie lub 
brak oprocentowania, zwane także „wabiącymi”. Pamiętaj 
o tym jakie oprocentowanie będziesz mieć po kilku
miesiącach używania karty. Jeśli jest za wysokie, ta opcja
może nie być dobrą dla Ciebie.

Możesz wypełnić aplikację na pożyczkę, aby dokonać 
konsolidacji długu. Są dwa rodzaje pożyczek, które 
oferujemy;

Unsecured – (bez zabezpieczenia)- kiedy nie 
potrzeba żadnego zastawu 

Secured – (z zabezpieczeniem)- kiedy wymagany jest 
zastaw pod pożyczkę

Pożyczki bez zabezpieczenia są zwane także 
personalnymi. Przykładem może być także pożyczka 
pod zastaw hipoteki tzw. home equity. Kiedy dokonujesz 
konsolidacji długów, dokonujesz spłaty ich wszystkich, 
ale bierzesz nową, jedną pożyczkę, więc zamiast płatności 
kilku pożyczek masz jedną ratę. Nawet jeśli suma długu 
nie zmieniła się, takie posunięcie może być korzystniejsze, 
kiedy oprocentowanie zmieniło się na niższe. Pamiętaj 
jednak by nie brnąć w jeszcze większe długi mając 
spłacone karty kredytowe i wciąż je otwarte. Może 
najlepszym wyjściem było by je zamknąć?

 W Unii Kredytowej jesteśmy po to, by określić jakie są 
dla Ciebie najlepsze opcje. Wstąp do nas już dziś i spraw by 
Twoje życie zmieniło się na lepsze!

Sześć porad na to jak nauczyć 
dzieci niezależności inansowej
1. Kiedy dziecko jest jeszcze małe, naucz je jak 

rozpoznawać monety. Zacznij z nim zabawę 
monetami, kup mu skarbonkę, do której 
będzie wrzucało drobne pieniądze. Od kiedy 
zacznie oszczędzać, pozwól mu wydawać na 
przyjemności, wtedy, gdy skarbonka jest 
wypełniona oraz wtedy, gdy jest prawie pusta. 
W ten sposób dziecko zrozumie,
że małe oszczędności pozwolą na zakup 
drobiazgów, jednak za duże oszczędności 
będzie mogło kupić coś wyjątkowego.

2. Pozwól dzieciom by miały dostęp do 
kalkulowania miesięcznych wydatków 
domowych. Dzieci, które już chodzą do 
szkoły mogą zacząć balansować książeczkę 
czekową i odznaczać czeki które zostały 
zrealizowane.

3. Dawaj dziecku kieszonkowe. Kieszonkowe 
pozwoli dziecku na to by nauczyło się 
zarządzać pieniędzmi- w ten sposób nauczysz 
je oszczędzania, wydawania i bycia 
samodzielnym.

4. Naucz dziecko co to jest dług oraz
spraw by oszczędzanie było dla niego 
przyzwyczajeniem.

5. Pomóż dziecku zrobić pojemniki z napisami:
„do wydania”, „do zaoszczędzenia” oraz
„do podziału”. Pamiętaj, że dzieci inaczej 
doświadczają poczucie czasu i muszą widzieć 
efekty znacznie szybciej niż dorośli. Widząc 
szybkie efekty pozwoli dziecku na satysfakcję

6. Kiedy pojemnik „do zaoszczędzenia się 
wypełni”, wstąp do Unii Kredytowej. Pozwól 
dziecku na zrobienie depozytu na konto
i na to by mogły doglądać jak jego konto 
rośnie. Możesz zrobić prostą tabelkę w domu i 
pokazać dziecku jak ich oszczędności 
wzrosną i jak to wpłynie na jego cele.
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Spełnij swoje marzenia
POŻYCZKI HOME EQUITY Z UNITED POLES FCU POZWOLĄ CI NA OSIĄGNIĘCIE 

CELI FINANSOWYCH

OPROCENTOWANIE ZACZYNA SIĘ OD

6.75% APR*
Skontaktuj się z United Poles FCU aby dowiedzieć się więcej!

*APR (Annual Percentage Rate)-oprocentowanie może ulec zmianie

Bezpłatnie i bezpiecznie: zalety wpłaty w formie 
transferu prosto na konto

Wpłata elektroniczna prosto na konto to wygodny i 
bezpieczny sposób otrzymywania wypłat lub świadczeń 
rządowych. Najlepsze jest to, że jest całkowicie 
darmowe! Dzięki wpłacie bezpośredniej nie musisz się 
martwić o zgubione lub skradzione czeki, a środki są 
dostępne natychmiast. Rejestracja jest łatwa i można 
to zrobić za pośrednictwem pracodawcy lub instytucji 
finansowej. Nie czekaj, przełącz się na elektroniczny 
transfer prosto na konto już dziś i ciesz się korzyściami 
płynącymi z bezproblemowej bankowości.
Nasz numer R&T 221277971.

Aktywowanie konta nieużywanego
Aktywacja kont nieużywanych jest ważna, aby uniknąć opłat i ich wczesnego 

zamknięcia. Jeśli pozostaną nieaktywne przez zbyt długi czas, konta te mogą podlegać 
opłatom, a nawet mogą zostać zamknięte przez instytucję finansową. Aby temu 
zapobiec, ważne jest, aby korzystać z nieaktywnych kont, upewniając się, że są nadal 
używane.

Oto kilka kroków, które można 
wykonać:

1. Sprawdź szczegóły swojego konta, w
tym saldo, aktywność i opłaty.

2. Dokonaj niewielkiej transakcji, takiej
jak wpłata lub wypłata.

3. Zaktualizuj swoje dane kontaktowe w
instytucji finansowej.

4. Skonfiguruj transakcje automatyczne.
5. Regularnie przeglądaj swoje uśpione konta.

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz zachować aktywność i dobrą opinię 
swoich kont.

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

Święta- Święta- 
oddziały oddziały 

zamkniętezamknięte

Wielka Sobota 
sobota, 8 kwietnia

Memorial Day Observed
poniedziałek, 29 maja



With so many vehicles available to you, 
don’t forget to save your car searches on 
our car shopping website. Simply click SAVE 
CAR (1) or the little heart icon (2) on any 
vehicle detail page. Never lose a favorite 
again or waste time having to rebuild your 
dream car!dream car!

AUTO TALK
Trying to buy a pre-owned vehicle over the past couple of years proved to
be a difficult endeavor. Higher costs and lower inventory due to new-vehicle
production disruptions were among the reasons why used cars weren’t 
representing as much of a value to the consumer as they had previously. 
However, experts believe that 2023 will mark a return to normalcy when it
comes to the pre-owned market.

If you’re planning on buying a pre-owned car, consider the following:If you’re planning on buying a pre-owned car, consider the following:

Plan ahead
No matter what kind of car you buy, it’s always important to determine what
your monthly budget is and stick with it. You can filter local inventory by your
ideal monthly payment on our website.

Do your homework and cast a wide net
It’s crucial to research your dream vehicle and browse multiple dealerships,
which you can do on our website whether you’re at home or on the go.which you can do on our website whether you’re at home or on the go.

Get pre-approved for an auto loan
You’ll be at an advantage by talking to us for a pre-approved auto loan
before visiting the dealer.

Credit unions generally offer better auto loan 
rates than major banks do. Be sure to check 
first for pre-approval before visiting a 
dealership. We often provide better rates and a 
more personalized approach.

• Credit union rates are generally lower. This is 
because credit unions pass savings from their because credit unions pass savings from their 
not-for-profit status throughout their product 
lines.
• While the loan approval process is similar, a 
credit union is much more approachable and 
willing to work with you. We strive to provide a 
personalized approach that values the member 
and the member’s financial situation.and the member’s financial situation.
• Members report generally high satisfaction 
rates when conducting business with credit 
unions.

Your Quarterly Automotive Newsletter Winter 2023

WEBSITE HIGHLIGHT

Experience it now... unitedpolesfcu.groovecar.com

https://unitedpolesfcu.groovecar.com
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Spring into Action: Organizing Your Finances for a Fresh Start
Spring is here and it’s time to freshen up your home and your 

finances. One of the most important tasks during spring cleaning 
is organizing your financial records. It’s important to know what 
to save and when to toss it. It’s always a good idea to check with 
your attorney or accountant if you’re not sure what to do.

When it comes to tax returns and supporting documents, 
the IRS recommends that you keep copies of your federal tax 
returns and supporting documents (i.e. W-2s, pay stubs, receipts, 
statements, etc.) for at least three years. This will come in handy 
in case of an audit or if you need to file an amended return.

Investment and retirement plan records should also be kept, 
including copies of beneficiary forms, investment statements, and records of purchases and sales. It’s important to keep 
track of these documents in case of any discrepancies or disputes.

Statements and bills should also be saved, as a general rule, save receipts for routine bills and credit card statements 
until proof of payment is received or any problems are resolved. This will help you keep track of your expenses and 
ensure that you’re not overcharged.

Insurance, housing, and purchase records should also be kept, such as insurance policies, leases, titles, mortgage 
loan papers, property bills of purchase, and receipts for major repairs and renovations. These documents will come in 
handy in case of any disputes or insurance claims.

It’s also a good idea to list the key contacts involved in your family and business dealings (your lawyer, accountant, 
financial advisor, broker/dealer, etc.), the locations of your records, and a list of file contents. You may want to keep this 
list in a safe deposit box and store an extra copy in a place family members or your executor can access. This will help 
ensure that your important documents and contacts are easily accessible in case of an emergency.

Open all mail daily. Destroy junk mail immediately, shredding any papers with personal information on them. 
Open bills and check them for accuracy before payment—or simplify payments by authorizing automatic withdrawals 
from your checking account. This will help you keep track of your expenses and ensure that you’re not overcharged.

The majority of your records should be stored for quick access. You may want to store them in a fire-safe box and 
sort them using the general categories listed above as a guide, but tailor your system to suit your needs. This will help 
ensure that you can quickly access important documents when you need them.
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Let’s get saving! 
Spring is here! Take advantage of the season of renewal 

and fresh starts by setting specific savings goals. Whether 
it’s a down payment on a convertible, a college fund for the 
kids, or a cruise, make your goals real by creating a visual 
representation. Cut out travel pictures from magazines and 
keep them in your wallet or pinned 
on your bulletin board. Sign up 
for an automatic savings plan at 
the credit union to have funds 
electronically transferred to 
your savings account. This 
will help you resist impulse 
spending and achieve your 
goals faster. 

Visit the credit union today and 
start saving towards your dreams.

Securing Your Mobile Phone: Protecting Your 
Personal and Sensitive Data

Your mobile phone is likely one of the most important and personal devices you own. It contains a 
wealth of personal information and sensitive data, including contacts, emails, text messages, and financial 
information. Given the amount of sensitive information stored on mobile phones, it’s essential to make sure 
your phone is as secure as possible.

One of the most important steps you can take to secure your mobile phone is to use a strong passcode 
or fingerprint to lock your phone. This will prevent unauthorized access to your phone in the event that it is 
lost or stolen. Additionally, make sure to install security software on your phone, such as antivirus and anti-
malware programs. These will help to protect your phone from malicious software and hacking attempts.

Another important step you can take to secure your mobile phone is to be cautious about the apps you 
download and use. Only download apps from trusted sources, such as the official app store for your device, 
and avoid clicking on links or downloading apps from suspicious sources. Additionally, be mindful of the 
permissions you grant to apps. Only grant permissions to apps that truly need them, and be wary of apps that 
ask for access to sensitive information such as your contacts, location, or financial information.

Are Your Bills Piling Up?

Start the New Year with a clean slate. Consolidate all your 
high-interest bills with a Home Equity Loan or Personal Loan 

from the Credit Union.

Rates begin as low as 

6.75% APR*

Contact the Credit Union for more details or stop in 
 today to apply for this great rate.
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Consolidate Your Debt
Are you blue over 

your holiday spending? 
Not enough green to get 
you out of the red? Here 
are some tips to help you 
get back in the black!

When you’re 
struggling with lots of 
debt, debt consolidation 
may be an attractive solution. This term refers to combining 
your debts into one, and making one monthly payment to 
one creditor instead of making multiple payments to many 
creditors. You might even get out of debt faster and save 
money alone the way. There are many options, so review 
your choices carefully before making a decision.

Transferring debt from a high interest rate credit card 
to one with a lower rate can save you money. If you have 
a credit card with a low interest rate, you might consider 
transferring the balance from a high-rate credit card to the 
lower rate one. Or, you might apply for a new credit card 
with a lower interest rate. Be careful about introductory 
rates, also called teaser rates. Make sure you know what 
rate will be in effect after the first couple of months. If it’s 
too high, this option may not be your best choice.

You can apply for a debt consolidation loan. There are 
two types of loans that we offer;

Unsecured – No collateral is required
Secured – Collateral is required

Unsecured loans are commonly referred to as a 
personal or signature loan. Examples of a secured loan 
include an auto with a clear title or a home equity loan.

When you consolidate your existing debt and pay if 
off with a debt consolidation loan, you are trading several 
debts for a single debt. Even though you still have the same 
amount of debt, you may find this beneficial if you get a 
loan with a lower interest rate(s) than you are currently 
paying. If you are able to pay over a longer period of time or 
if there are other benefits such as reward points.

Paying off multiple credit cards with a debt 
consolidation loan or one credit card with benefits may be a 
good idea, but be careful about racking up more debt with 
the open accounts. If you’re tempted to charge additional 
items, you may want to consider closing the accounts.

At United Poles Federal Credit Union, we can help you 
determine which is the best option for you. Come by or call 
us today and make a difference in your life! 

Raising Money-Savvy 
Kids: 6 Tips for Teaching 
Your Children about 
Finances
1. Start early: The earlier you start teaching 

your kids about money, the better. Even 
young children can learn basic concepts like 
earning, saving, and spending money.

2. Use real-life examples: Use real-life 
examples to help your kids understand the 
value of money. For example, if your child 
wants a toy, have them save up for it by doing 
chores or earning money through a part-time 
job.

3. Give them an allowance: Giving your kids 
an allowance is a great way to teach them 
about budgeting and managing money. Set a 
weekly or monthly allowance, and encourage 
them to save a portion of it and spend the rest 
wisely.

4. Show them the value of saving: Teach your 
kids the importance of saving for short-term 
and long-term goals, like a new toy or a 
college fund. Encourage them to open a 
savings account and deposit a portion of their 
allowance into it regularly.

5. Teach them about investing: As your kids 
get older, teach them about investing in 
stocks, bonds, and mutual funds. This will 
help them understand the power of compound 
interest and the importance of long-term 
savings.

6. Lead by example: Children learn by 
example, so make sure you’re setting a good 
one. Show your kids how you save, invest, 
and spend your money. Involve them in the 
family budget and financial decision making.
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Open the Doors to Your Dreams
Unlock the equity in your home and achieve your financial 

goals with our credit union’s home equity loan. 

Rates as low as

6.75% APR*
Apply today and see the difference it can make!

Free and Secure: The Benefits  
of Direct Deposit

Direct deposit is a convenient and secure way to 
receive your paychecks or government benefits. The 
best part is, it’s completely free! With direct deposit, 
you don’t have to worry about lost or stolen checks, 
and your funds are available immediately. Signing 
up is easy and can be done through your employer or 
financial institution. Don’t wait, switch to direct deposit 
today and enjoy the benefits of hassle-free banking.
Our routing and transit (R&T) number is 221277971.

Reviving Dormant Accounts: A Quick Guide
Exercising your dormant accounts is important to avoid fees and account closure. If 

left inactive for too long, these accounts can be subject to fees and may even be closed by 
the financial institution. To prevent this from happening, it’s important to exercise your 
dormant accounts by making sure they are still active and in good standing. 

Here are a few steps to take:

1. Review your account details, 
including balance, activity, and 
fees.

2. Make a small transaction, such as 
a deposit or withdrawal.

3. Update your contact information 
with the financial institution.

4. Set up automatic transactions.

5. Review your dormant accounts regularly.

By following these steps, you can keep your accounts active and in  
good standing.

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

Holiday  Holiday  
ClosingsClosings

Easter Saturday 
Saturday, April 8

Memorial Day Observed
Monday, May 29
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