August - September, 2022

$75

Get a
credit
after you’re approved
TERMS AND CONDITIONS
$75 credit offer applies to selected NEW
approved, funded and activated consumer
credit card accounts as follows: Cash Back •
Classic • Centra Gold • Travel Rewards Gold •
World Mastercard®
Offer available from August 15, 2022, to
September 30, 2022 (Promotional Period).
Cardholders will need to be between the ages
of 18 -24 during the Promotional Period.
The following credit cards are NOT eligible for this
offer: US Dollar, Platinum Business Mastercard®,
Low Rate Business and No Fee Cash Back Business.
Eligible accounts approved between August 15 to
September 30, 2022 and activated between August
15 to October 31, 2022 are eligible for this offer.
Once the new eligible credit card has been
approved, funded, and activated, a one time $75
statement credit will be credited to the account
within the next two following statement cycles
following card activation.
To be eligible for this offer, applicants must:
•

Have reached the age of majority 18-24 during
the promotional period.

•

Be ‘NEW’ applicants for the above-mentioned
cards who have not before held one of these
cards either in their name, or jointly with
another individual or entity.

•

Be members of participating credit unions.

You can apply for a new credit card at
Credit Union or online https://www.

collabriacreditcards.ca/
affiliate_st-stanislaus-stcasimirs-polish-parishes-creditunion/offers/youth2022.aspx

Application is subject to approval by Collabria
Financial Services, Inc.

***
STUDENTS ARE ELIGIBLE UNDER THE STUDENT
PROGRAM:
•
No minimum income or credit score required
•
Must provide proof of enrollment
•
Monthly debt cannot exceed $1,500 per
month (excluding student loans)
•
If student has a credit score, credit limit
assigned accordingly
YOUTH WITH NO PREVIOUS CREDIT:
•
No credit score required, however minimum
income of $10,000 required
•
Credit limit assign according to no score/score
and income.

***
The cash rewards come in the form of a one-time $75
statement credit.
Only the Classic Card and Cash Back card offer NO
annual fee.
For current information about Collabria’s full range of
consumer and business credit cards and further details
regarding applicable credit card charges, fees, pricing,
and benefits of Collabria credit card product suite,
please visit https://www.collabriacreditcards.ca or
call Cardholder Services at 1.855.341.4643. You can
also access cardholder agreements at https://www.
collabriacreditcards.ca/cardholder-agreement
to see the agreement that applies to the card of your
choice.
Minimum Consumer Credit Score: 652 to 682.
Employees of participating credit unions and financial
institutions are eligible for this offer.

Collabria Financial Services Inc. (“Collabria”) is an
independent entity from your credit union with no
ownership interest in the other. If you choose to obtain
Collabria credit card services through a referral from
your credit union, it will receive compensation from
Collabria.
The Collabria Mastercard® is issued by Collabria
Financial Services Inc. pursuant to a license from
Mastercard International Incorporated.
® Mastercard and World Mastercard are registered trademarks of
Mastercard International Incorporated.
® Apple Pay is a trademark of Apple Inc.
® TM Google and the Google Pay logo are trademarks of Google
LLC.
® Samsung and Samsung Pay are trademarks of Samsung
Electronics Co., Ltd.

Toll Free 1.855.POLCU.CA • 1.855.765.2822 • WWW.POLCU.CA

OFERTA SPECJALNA DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 18 - 24 LAT

Wraz z nową kartą
otrzymasz

$75 kredytu

Oferta ważna do 30 września 2022 r.

ZASADY I WARUNKI
Oferta kredytowa $75 dotyczy NOWYCH,
zatwierdzonych i aktywowanych kont konsumenckich Mastercard®, dla następujących
kart: Cash Back • Classic • Centra Gold •
Travel Rewards Gold • World Mastercard®

•

Wnioskodawca musi być członkiem kwalifikującej się credit union.

•

Na niżej podanej stronie internetowej
uzyskasz więcej informacji i możesz złożyć
wniosek o nową kartę kredytową:

https://www.
collabriacreditcards.ca/
affiliate_st-stanislaus-stcasimirs-polish-parishescredit-union/offers/
youth2022.aspx

Osoby składajace wniosek o kartę muszą być
w wieku 18 do 24 lat.
Oferta ważna jest od dnia 15 sierpnia 2022
do 30 września 2022 (okres promocyjny).
Do oferty NIE kwalifikują się następujące karty:
US Dollar, Platinum Business Mastercard®, Low Rate
Business oraz No Fee Cash Back Business.
Do oferty kwalifikują się konta Mastercard zatwierdzone między 15 sierpnia a 30 września 2022 r. i
aktywowane w okresie między 15 sierpnia a 31 października 2022 r.
Gdy nowa kwalifikująca się karta kredytowa
zostanie zatwierdzona, wydana i aktywowana,
jednorazowy kredyt w wysokości $75 zostanie
przyznany na konto w czasie dwóch cykli wyciągów
z konta (około 2 miesięcy). Aby zakwalifikować się
do tej oferty, kandydaci muszą:
•
W okresie promocyjnym być w wieku18 do 24
lat.
•
Musi być to ‚NOWY’ wnioskodawca, który
nie posiadał wcześniej żadnej z wyżej
wymienionych kwalifikujących się kart
kredytowych (ani na swoje nazwisko, ani
wspólnie z inną osobą lub podmiotem).

Wszystkie wnioski o przyznanie kart kredytowych
podlegają zatwierdzeniu przez agencję Collabria
Financial Services, Inc.

***

STUDENCI KWALIFIKUJĄ SIĘ W RAMACH
PROGRAMU STUDENCKIEGO:
•
Nie jest wymagany minimalny dochód ani ocena
kredytowa (Consumer Credit Score).
•
Należy przedstawić dowód rejestracji na uczelni
wyższej.
•
Miesięczny dług personalny nie może przekroczyć
$1,500 miesięcznie (z wyłączeniem kredytów
studenckich).
•
Jeśli student ma ocenę kredytową, odpowiednio
do tej oceny przyznany będzie limit kredytu.
MŁODZIEŻ BEZ WCZEŚNIEJSZEJ HISTORII
KREDYTOWEJ:
•
Nie jest wymagana ocena kredytowa,
ale wymagany jest minimalny dochód roczny
w wysokości $10,000.
•
Limit kredytowy będzie przyznany odpowiednio
do oceny kredytowej i dochodu.

Tylko karty kredytowe: Classic Card i Cash Back są wolne
od rocznej opłaty serwisowej.
Aby uzyskać aktualne informacje na temat pełnej
oferty kart kredytowych Collabria oraz szczegóły
dotyczące obowiązujących opłat, cen i korzyści
związanych z pakietem kart kredytowych Collabria,
odwiedź stronę https://www.collabriacreditcards.
ca lub zadzwoń do Działu Obsługi Posiadacza Karty
Cardholder Services - 1.855.341.4643. Aby zapoznać
się z umową dotyczącą wybranej karty kredytowej,
zaloguj się na https://www.collabriacreditcards.ca/
cardholder-agreement
Osoby składające wniosek powinny posiadać ocenę
kredytową (Consumer Credit Score ) nie niższą niż 652
do 682 punkty.
Z oferty mogą skorzystać pracownicy partycypujących
credit unions.
Collabria Financial Services Inc. („Collabria”) jest
podmiotem niezależnym od St. Stanislaus - St. Casimir’s
Polish Parishes Credit Union Limited, bez udziałów
własnościowych jedna w drugiej. Jeśli zdecydujesz się na
skorzystanie z usług kart kredytowych Collabria poprzez
skierowanie z Credit Union, to instytucja ta otrzyma
premię od Collabria.
Karta Collabria Mastercard® jest wydawana przez
Collabria Financial Services Inc. zgodnie z licencją
Mastercard International Incorporated.
®Mastercard i World Mastercard są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Mastercard International Incorporated.
® Apple Pay jest znakiem towarowym Apple Inc.
®TM Google i logo Google Pay są znakami towarowymi firmy
Google LLC.
®Samsung i Samsung Pay są znakami towarowymi firmy
Samsung Electronics Co., Ltd.

St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited • Modified COVID-19 Branch Hours in Effect
TORONTO
TORONTO
MISSISSAUGA
MISSISSAUGA
NEW! MILTON
CHESLEY
TORONTO

220 Roncesvalles Ave
3055 Lake Shore Blvd West
3621 Dixie Rd (Wisła Plaza)
3145 Dundas St West, Unit 5
377 Main St East
77 - 1st Avenue South
12 Denison Ave

T. 416. 537.2181
416. 503.9463
905. 629.0365
905. 828.7333
905. 272.1260
(519) 363.7351
416. 703.0996

Monday - Friday 10:00 AM - 5:00 PM • Saturday - Closed
Monday - Friday 10:00 AM - 5:00 PM • Saturday - Closed
Monday - Friday 10:00 AM - 5:00 PM • Saturday - Closed
Monday - Friday 10:00 AM - 5:00 PM • Saturday - Closed
Monday - Friday 10:00 AM - 5:00 PM • Saturday - Closed
Monday - Friday 9:00 AM - 4:00 PM • Saturday - Closed
TEMPORARILY CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE*

*Some of our branches are temporarily closed. Our hours of operation are subject to change and we ask you to regularly check our website www.polcu.ca for any updates to our
business hours and service locations.
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February 1 - December 31, 2022

Offer Valid Until December 31, 2022

Want to feel good about reducing your credit card balance?
You can pay down your balance quicker when you transfer your
balance to a 3.9% interest rate for six months with no-fee!
Offer valid on all new consumer and business credit card accounts except the US Dollar card.
Visit a branch, call us, or apply online via MyCardInfo today!

The promotional 3.9% annual interest rate for balance transfers
applies for 6 months from the date of transfer and will be applied
automatically. This offer is available from February 1, 2022 to
December 31, 2022 on all new consumer and business credit card
accounts, except the US Dollar card.

This promotional offer does not apply to transfers between Collabria
accounts. To identify a Collabria-issued credit card, please check the
credit card back; the issuer (Collabria) is always stated on the bottom
left corner. If the credit card issuer is listed as Collabria, this card is not
eligible for a balance transfer to another Collabria-issued credit card.

BALANCE TRANSFER PROCESS:

Please continue to make your regular payments on transferred accounts
until you receive confirmation that the transfer has been completed.

Balance transfers can be requested after the cardholder receives and
activates their card. Balance transfers can be initiated via MyCardInfo
(online banking), in branch or by contacting Cardholder Services Tel.
1.855.341.4643.
The cardholder requires the destination biller/payee name as well as the
account/card# associated with the account.
In order to receive the promotional 3.9% annual interest rate for balance
transfers, a minimum transfer amount of $500 is required and you can
transfer as many balances as your credit card limit allows during the
promotional period, as long as each transfer is $500 or more.
When the promotional rate ends, your standard interest rate will apply.
Account credits on a credit card, which is the money the card issuer
owes you, cannot be transferred as a balance transfer to a Collabria
credit card.

Please refer to your Cardholder Agreement for further details regarding
Collabria cards that are eligible for this offer. You can also access this
agreement at https://www.collabriacreditcards.ca/cardholder-agreement
to see the agreement that applies to the card of your choice. This offer
may be withdrawn or ended at any time without prior notice.
*Collabria Financial Services Inc. (“Collabria”) is an independent entity from
your credit union with no ownership interest in the other. If you choose to
obtain Collabria credit card services through a referral from your credit union,
it will receive compensation from Collabria.
®The Collabria Mastercard is issued by Collabria Financial Services Inc.
pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. Mastercard
is a registered trademark and the circles design is a trademark of Mastercard
International Incorporated.
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Mastercard - rata 3.9% na okres 6 miesięcy
Oferta ważna do 31 grudnia 2022 r.

Promocyjna stopa oprocentowania 3.9% na okres 6 miesięcy
dostępna jest od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla posiadaczy
nowych kart kredytowych Mastercard personalnych i biznesowych,
z wyłączeniem karty w dolarach amerykańskich.

obowiązywać będzie standartowa stopa procentowa (Purchase Rate).
Nie można wykonywać transferów pomiędzy dwoma kartami wydanymi
przez agencję Collabria. Aby zidentyfikować kartę kredytową, sprawdź
znak firmowy na odwrocie karty w lewym dolnym rogu.

JAK WYKONAĆ TRANSFER

Do chwili otrzymania potwierdzenia o zrealizowaniu transferu, wykonuj
bez zmian wszystkie wymagane spłaty na kartach kredytowych.

Złóż wniosek o kartę kredytową w oddziale lub elektronicznie przez
stronę internetową www.polcu.ca. Po otrzymaniu karty, należy ją
aktywować zgodnie z przesłaną instrukcją.
Transakcję transferu funduszy można wykonać w oddziale Credit Union
lub przez bankowość internetową ze strony www.polcu.ca - kliknij w
opcję Mastercard Login > zaloguj się do MyCardInfo. Transfery można
także wykonać kontaktując się z serwisem agencji Collabria Cardholder
Services Tel. 1.855.341.4643.
Przed wykonaniem transferu przygotuj potrzebne informacje, takie jak:
nazwa docelowego rachunku/odbiorcy płatności oraz numery odnośnych
kart kredytowych, z których chcesz przenieść saldo.
Aby otrzymać promocyjną ratę 3.9%, wymagana jest minimalna
kwota transferu $500. Transfery mogą być wykonane wielokrotnie w
czasie okresu promocyjnego, ale każdy w kwocie $500 lub wyższej.
Okres 6-miesięczny dla raty 3.9% liczony jest automatycznie od daty
wykonania każdego transferu. Po wygaśnięciu oferty promocyjnej

Oferta z ratą 3.9% może zostać wycofana lub zakończona w dowolnym
momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Więcej informacji na temat kart Collabria, które kwalifikują się do tej
oferty, można znaleźć w umowie ‘Cardholder Agreement’. Umowy
mające zastosowanie do wybranych kart kredytowych można znaleźć
na stronie https://www.collabriacreditcards.ca/cardholder-agreement.
*Niniejszy biuletyn zawiera ogólne informacje. Więcej informacji uzyskać
można na stronie internetowej: www.collabriacreditcards.ca/affiliate_ststanislaus-st-casimirs-polish-parishes-credit-union/benefits/
Collabria Financial Services Inc. („Collabria”) jest niezależnym podmiotem od
naszej Credit Union.
® Karty kredytowe Collabria Mastercard są produktem oferowanym przez
Collabria Financial Services Inc. na podstawie licencji otrzymanej od
Mastercard International Incorporated. Logo Mastercard jest zastrzeżonym
znakiem firmowym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
QUESTIONS & ANSWERS
•

What is MyCardInfo?

MyCardInfo is Collabria’s online account management tool where
you can access your Mastercard account information 24/7. You can
register for a MyCardInfo account for free as a Collabria cardholder (go
to www.polcu.ca > Mastercard Login > MyCardInfo).
With MyCardInfo, you can check current balances, review recent
activities, verify the last payment made, make payments, view
eStatements and more.

•

Co to jest MyCardInfo?

MyCardInfo to internetowe narzędzie do zarządzania kontem karty
kredytowej Mastercard Collabria. Korzystając z MyCardInfo masz
całodobowy 24/7 dostęp do informacji o koncie. Do MyCardInfo możesz
bezpłatnie zarejestrować się ze strony naszej credit union www.polcu.
ca, kliknij w opcję Mastercard Login > zaloguj się do MyCardInfo.
Dzięki MyCardInfo możesz sprawdzić stan konta karty kredytowej,
przeglądać wykonane transakcje, dokonywać płatności, zweryfikować
ostatnią płatność, przeglądać miesięczne wyciągi z historii transakcji
(eStatements) i korzystać z wielu innych dostępnych opcji.

Toll Free 1.855.POLCU.CA • 1.855.765.2822 • WWW.POLCU.CA

January - December 2022

Receive up to 15,000 Welcome Points
when you sign up for a new credit card!

Welcome Points Offer – 2022
This promotion applies to selected new approved and funded consumer
and business credit card accounts only.
The welcome points offer applies to the following participating products:
1. Centra Gold,
2. Travel Rewards Gold,
3. World Mastercard,
4. Platinum Business Mastercard.
The Cash Back card, Classic card, US Dollar card, Low Rate Business card
and No Fee Cash Back Business card are NOT eligible for this offer.
From January 1 to December 31, 2022, Cardholders will be awarded
with welcome points after their NEW eligible credit card has been activated, based on the rewards structure as follows:
•
10,000 welcome points for a Centra Gold card or a Travel Rewards
Gold card;
•
15,000 welcome points for a World card or a Platinum Business
card.
The base value of one reward point is equal to one cent (a penny a point).
The cash equivalent is based upon the redemption of these points as a
statement credit. Value for redemptions for merchandise, gifts, and other
options may vary. The payouts to eligible cardholders will be posted to
the accounts monthly.

Credit card application is subject to approval by Collabria Financial Services, Inc.
‘New’ credit card accounts are defined as cards that have been applied for
between January 1 to December 31, 2022. Applications completed before January 1, 2022 but approved and activated after this date are eligible
for this offer; applications completed before December 31, 2022 but approved and activated after this date are not eligible for this offer.
Cardholders of participant credit unions can apply for their new card in
branch and online.
Welcome points will be posted to eligible accounts within two statement
cycles from the new account opening date.
*For current information about Collabria’s full range of consumer and business credit cards and further details regarding applicable credit card charges, fees, pricing, and benefits of Collabria credit
card product suite, please visit https://www.collabriacreditcards.ca or call Cardholder Services
at 1.855.341.4643. You can also access cardholder agreements at https://www.collabriacreditcards.ca/cardholder-agreement to see the agreement that applies to the card of your choice.
Collabria Financial Services Inc. (“Collabria”) is an independent entity from your credit union with
no ownership interest in the other. If you choose to obtain Collabria credit card services through a
referral from your credit union, it will receive compensation from Collabria.
®The Collabria Mastercard is issued by Collabria Financial Services Inc. pursuant to a license from
Mastercard International Incorporated. Mastercard is a registered trademark and the circles design
is a trademark of Mastercard International Incorporated.
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Z nową kartą kredytową możesz otrzymać

do 15,000 Punktów powitalnych

Oferta Punktów powitalnych w 2022 roku
Oferta punktowa dotyczy wybranych - NOWYCH i zatwierdzonych kart
kredytowych personalnych i biznesowych.
Oferta ta dotyczy następujących kart:
1. Centra Gold Mastercard
2. Travel Rewards Gold Mastercard
3. World Mastercard
4. Platinum Business Mastercard
Wszystkie inne rodzaje kart kredytowych NIE kwalifikują się do tej oferty.
Oferta ważna jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Posiadacze kart
otrzymają punkty powitalne po aktywacji NOWEJ kwalifikującej się karty
kredytowej, w oparciu o następującą strukturę nagród:
•

10,000 punktów powitalnych za kartę Centra Gold lub
Travel Rewards Gold;
•
15,000 punktów powitalnych za kartę World lub
Platinum Business.
Podstawowa wartość jednego punktu nagrody jest równa jednemu
centowi (cent za punkt). Ekwiwalent pieniężny opiera się na odliczeniu
zrealizowanych punktów i będzie to poświadczone zapisem w wyciągu
transakcji z konta. Wartość wykupu towarów, prezentów i innych opcji
może się różnić. Wypłaty dla uprawnionych posiadaczy kart będą
księgowane na kontach co miesiąc.

Wniosek o kartę kredytową musi być zatwierdzony przez agencję
Collabria Financial Services, Inc. „Nowe” konta kart kredytowych są
zdefiniowane jako te, o które złożono wniosek w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022 r. Wnioski wypełnione przed 1 stycznia 2022 r.,
ale zatwierdzone i aktywowane po tej dacie kwalifikują się do tej
oferty; wnioski ukończone przed 31 grudnia 2022 r., ale zatwierdzone i
aktywowane po tej dacie nie kwalifikują się do tej oferty.
Członkowie Credit Union mogą ubiegać się o nową kartę kredytową
osobiście w oddziale lub elektronicznie przez internet.
Punkty powitalne zostaną wysłane na kwalifikujące się konta w ciągu
dwóch cykli wyciągów od daty otwarcia nowego konta.
Aby uzyskać aktualne informacje na temat pełnego asortymentu kart kredytowych oferowanych
za pośrednictwem agencji Collabria dla klientów indywidualnych i biznesowych, odwiedź stronę
https://www.collabriacreditcards.ca lub zadzwoń do działu obsługi posiadaczy kart pod numer
Tel. 1.855.341.4643. Możesz również uzyskać dostęp do umów posiadacza karty pod adresem
https://www.collabriacreditcards.ca/cardholder-agreement, aby zobaczyć umowę, która ma
zastosowanie do wybranej karty.
* Karty Collabria Mastercard są wydawane przez Collabria Financial Services Inc. zgodnie z licencją
Mastercard International Incorporated. ®Mastercard i World Mastercard są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Mastercard International Incorporated.
Powyższe oferty specjalne oferowane są przez agencję Collabria Financial Services Inc. oraz/
lub Mastercard®. Nasza Credit Union: St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit
Union Limited, oferuje karty Mastercard® Collabria, ale nie ponosi odpowiedzialności
prawnej za wyżej wymienione oferty specjalne. Informacje o oferowanych przez naszą
Credit Union kartach kredytowych znaleźć można na stronie internetowej: www.polcu.ca w
sekcji Mastercard Login lub pod adresem https://www.collabriacreditcards.ca/affiliate_ststanislaus-st-casimirs-polish-parishes-credit-union/

St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited • Modified COVID-19 Branch Hours in Effect
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TEMPORARILY CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE*

*Some of our branches are temporarily closed due to the COVID-19 pandemic. Depending on the recommendations from our government and Public Health Ontario, our hours of
operation are subject to change and we ask you to regularly check our website www.polcu.ca for any updates to our business hours and service locations.

