
ЧЛЕНСТВО
СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ
• Реєстрування та відкриття рахунку онлайн займе лише 2 хвилини на                                                    

selfreliance.com/membership
• Членство відкрите для всіх, хто є членом відділів т-ва «Самопоміч» у Чікаґо, Ілл., Ньюарку та Джерзі 

Ситі, Н. Дж., або Українсько-Американського Допомогового т-ва «Будучність» у Детройті, Міч.

ФЕДЕРАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Депозитні рахунки членів (ощадні, чекові, «Money Market» та сертифікати) є федерально застраховані 
Національною Адміністрацією Кредитних Спілок (NCUA) до $250,000. Особисті пенсійні (ІRА) рахунки 
додатково застраховані до $250,000.

ЦИФРОВИЙ БАНКІНҐ
ДОСТУП ДО ВЛАСНИХ РАХУНКІВ 24/7
• Доступ до власних рахунків із комп’ютера, ноутбука, смарт-телефона, планшета, смарт-годинника та 

Alexa* у будь який час і де б ви не були
• Безпечний доступ завдяки біометричній двофакторній автентифікації

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ, ОПЛАТА РАХУНКІВ, ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ ЧЕКІВ
• Переказ коштів між власними рахунками, на рахунки інших членів, або на власні рахунки в інших 

фінансових установах
• Оплата рахунків, позик та кредитних карток
• Банківські перекази по всьому світу
• Депозит грошових чеків зі свого мобільного телефону

КОРИСНІ ФУНКЦІЇ
• Відстежуйте свою кредитну оцінку «FICO»
• Налаштуйте послугу сповіщення – відслідковуйте транзакції та баланс рахунку
• Перейдіть на електронні звіти та документи – збережіть довкілля
• Налаштуйте автоматичні ощадні депозити та багато іншого!

selfreliance.com/digital-banking

ПОНАД 62,000 
БЕЗОПЛАТНИХ 

БАНКОМАТІВ

Зняття готівки Selfreliance Visa® Debit карткою буде 
безкоштовним при використанні банкоматів (ATMs) із 
зазначеними мережами**:

*Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. **Visit selfreliance.com/atm or download our Mobile App to find surcharge-free ATMs near you. 

ОЩАДНИЙ РАХУНОК
• Мінімальний депозит - $5.00
• Дитячі (custodian) рахунки

ОСОБИСТІ ТА БІЗНЕСОВІ ЧЕКОВІ РАХУНКИ
• Безкоштовне відкриття чекового рахунку. Мінімальний баланс не вимагається
• Безкоштовні чекові транзакції
• Чекова книжка у подарунок при відкритті першого приватного рахунку
• Selfreliance VISA® Debit картку можна отримати моментально при деяких філіях
• Понад 62,000 банкоматів (ATMs) мереж Co-op®, Allpoint®, Money Pass® у США є безоплатними для 

користувачів Selfreliance VISA® Debit картки 
• Знайдіть найближчий до вас банкомат (АТМ) на selfreliance.com/atm

«MONEY MARKET» РАХУНОК
• Багаторівнева дивідендна процентна ставка – заробіток на основі вашого балансу

СЕРТИФІКАТ
• Дивідендна ставка фіксується на весь час обраного терміну депозиту 
• Широкий вибір терміну депозиту, від шести місяців до трьох років 
• Низький мінімальний депозит

ОСОБИСТИЙ ПЕНСІЙНИЙ РАХУНОК (IRA)
• Ми пропонуємо Традиційні, Roth та SEP IRA рахунки
• Перевівши ваш 401k заощадження на ваш ІRА, ви можете зекономити кошти на адмініструванні рахунку
• Особисті Пенсійні (ІRА) Рахунки застраховані до $250,000

ЗАОЩАДЖЕННЯ НА НАВЧАННЯ
Coverdell Education Savings рахунки допомагають вам заощадити кошти на освіту дитини та мають пільги 
при оподаткуванні

ОЩАДНІ РАХУНКИ

ЧЛЕНСЬКІ ПОСЛУГИ
ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ ПЕРЕВАГИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ



КУПІВЛЯ ЖИТЛА
Плануєте придбати житло? «Самопоміч» пропонує різноманітні позики, без штрафу за дострокове погашення. 
Крім того, ви можете кваліфікуватись на низький відсоток першого внеску.
Оберіть дату зустрічі он-лайн на selfreliance.com/appointment, з одним із наших фахівців відділу позик, щоб 
отримати попередню кваліфікацію.

РЕФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛА
Рефінансувавши ваше житло за нижчою процентною ставкою, ви можете знизити щомісячні платежі, та 
пустити частину визволеного капіталу на оплату навчання, виплату боргів, придбання нерухомості, тощо. 

«HOME EQUITY» ЛІНІЇ КРЕДИТУ (HELOC)
Отже, ви збудували капітал, вклавшись у власне житло. Тепер ви можете взяти позику розміром до 80% 
вартості житла мінус суму заборгованості позикодавцю та за ці гроші зробити ремонт, таким чином 
збільшивши ринкову вартість власного житла, або використати на інші фінансові потреби.

• Selfreliance VISA® кредитні картки приймаються по всьому світу, у місцях, де є зображення логотипу VISA®

• Безконтактна оплата – оплачуйте піднісши картку до терміналу
• Цифровий Гаманець – оплачуйте через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay

PREFERRED RATE
9.9% APR*

PLATINUM REWARDS
11.9% APR* 
Отримайте до 3x Points
за кваліфіковані товари
та за певні витрати на 
подорож

CASH BACK
11.9% APR* 
Отримайте до 3%
Cash Back за 
кваліфіковані товари

CLASSIC
14.9% APR*

Отримати детальну інформацію про всі наші кредитні картки або подати заявку на відкриття ви можете на selfreliance.com/cards  або безпосередньо у будь-якій філії

MORE BENEFITS FOR ALL CARDS
$0 Annual Fee • $0 Foreign Transaction Fees • $0 Cash Advance Fees

VISA®  КРЕДИТНІ КАРТКИ

До 100% фінансування. Отримайте позику на новий або вживаний автомобіль, у відповідності 
до ваших потреб і на вигідних умовах. Низькі відсоткові ставки, без штрафу за дострокове 
погашення позики. Для покупців, що кваліфікуються, можливе попереднє схвалення позики.

Можливість надання низьковідсоткових термінових позик під заставу заощаджень чи сертифікату, 
на суму не більше $100,000. Заощадження чи сертифікат, на яких і надалі нараховуватимуться 
дивіденди за поточною відсотковою ставкою, будуть використовуватись в якості застави за позику.

Позика Кредитної Лінії - це кредит до $10,000 терміном на 5 років для окремої фізичної особи 
або $20,000 для спільного рахунку. Члени «Самопоміч» можуть взяти позику до визначеної 
максимальної суми та сплачувати ї ї у будь-який час протягом 5-ти років.

ПОЗИКИ НА АВТО

ПОЗИКИ ПІД ЗАСТАВУ

ПОЗИКА
КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ

ПОЗИКИ НА ЖИТЛО

Для отримання додаткової 
інформації зверніться до 

нашого відділу позик
1.888.222.8571x283

КУПІВЛЯ ЧИ РЕФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
Ми пропонуємо позики на різні види комерційної нерухомості:
• Багатоквартирні будинки, кондомініуми та однородинні будинки для здачі в оренду
• Будинки змішаного використання (житлові з комерційним приміщенням)
• Вільні земельні ділянки
• Інші об’єкти комерційної нерухомості

ПОЗИКИ НА БУДІВНИЦТВО
Якщо ви плануєте будувати, наш досвідчений персонал тут, щоб допомогти із вашими фінансовими потребами.

БІЗНЕС ПОЗИКИ ВІДКРИТОГО КРЕДИТУ (ВОС)
ВОС є відновлювальною кредитною лінією, під заклад вашої інвестиційної нерухомості.

ПОЗИКИ НА ІНВЕСТИЦІЇ
В НЕРУХОМІСТЬ

Для отримання додаткової 
інформації, телефонуйте у 

відділ бізнес позик за номером 
1.888.222.8571x291

ІНШІ ПОСЛУГИ
• Під’їзне віконце при Northwest і Warren філіях
• Депозитні скриньки у головному офісі та Warren філії
• Нічна депозитна скринька у головному офісі та Northwest, Bloomingdale, Palatine, Warren філіях

Послуги описані у цій брошурі можуть бути змінені або скасовані без попереднього повідомлення. Заходьте або телефонуйте до будь-якої з наших філій, щоб дізнатись про поточні умови та фінансові послуги УФКС «Самопоміч». Повна інформація доступна на selfreliance.com/disclosures/ 
Щоб отримати додаткову інформацію, телефонуйте безкоштовно за номером 1.888.222.8571
*APR = Річна процентна ставка


