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may be withdrawn or ended at any time without prior notice.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.
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