December 2021

This special loan is available
until January 31, 2022.
• Maximum amount: $5,000
• Term: 18 Months
• Interest Rate: 4.05%*
*Terms and conditions may apply.
Please, ask for details!

Świąteczna Pożyczka
W okresie świątecznym nasza Credit Union tradycyjnie
oferuje specjalną Świąteczną Pożyczkę. W tym roku z
oprocentowaniem 4.05%. Maksymalna kwota pożyczki
$5,000. Termin spłat do 18 miesięcy. Oferta ważna jest
do dnia 31 stycznia 2022 r. Pożyczkę załatwić można we
wszystkich oddziałach naszej Credit Union.*
*Obowiązują standartowe warunki pożyczkowe. Zapytaj o szczegóły!

MasterCard 5.9%

Balance Transfers for 6 months. Offer valid until January 31, 2022 on all consumer and
business credit card accounts except the US Dollar card. For more information, visit our
website: www.polcu.ca - Member News section or Mastercard Login section.

Karty kredytowe MasterCard - 5.9%

Przenieś wysoko oprocentowane zadłużenie z kart kredytowych do karty Mastercard naszej
Credit Union i skorzystaj z promocyjnej raty 5.9% na okres 6 miesięcy. Oferta ważna jest
do 31 stycznia 2022 roku i dotyczy kart kredytowych personalnych oraz biznesowych,
z wyłączeniem karty w dolarach amerykańskich. Więcej informacji na stronie internetowej
naszej Credit Union www.polcu.ca w sekcji Member News, lub w sekcji: Mastercard Login.

Mortgages - Pożyczki Hipoteczne
1 Year, Closed
2 Year, Closed
3 Year, Special
4 Year, Closed
5 Year, Closed

1.95
2.00
1.89
2.85
2.95

%
%
%
%
%

Fixed-rate mortgage rates. Rates are subject to change at any time.
All loans are subject to the credit approval process.
*Interest rates December 1st 2021, subject to change without notice. Terms and conditions may apply. Please ask for details!

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

TFSA • RRSP •
RRIF • Term Deposits

Special Rate as of Aug. 10, 2021; subject to change at any time.

Years / Lata

TFSA CONTRIBUTION ROOM
LIMITY WPŁAT NA TFSA

The Tax-Free Savings Account program began in 2009. It is a way
for residents of Canada who are 18 and older and who have a valid
social insurance number to set money aside TAX-FREE throughout
their lifetime.
How the TFSA works
» The amount you may contribute each year is set by the government.
» Your TFSA contribution room is the maximum amount that you can
contribute to your TFSA.
» If you don’t maximize your contribution in a given year, the remaining
‘contribution room’ accumulates and can be used in future years.
» Unused contribution room is carried forward indefinitely, so you can
‘catch-up’ in future years.
» You can take money out of your TFSA. The withdrawal will increase
your contribution room for the following year.
» Contributions are not tax deductible.
» Contribution limit is not tied to income.
» Investment income earned in a TFSA is not taxed - even when
withdrawn.
» Investment income earned by, and changes in the value of TFSA
investments will not affect your TFSA contribution room for the current
or future years.
» Your unused TFSA contribution room is carried forward and
accumulates for future years.
» You can provide funds to your spouse or common-law partner to
invest in their TFSA.
» TFSA assets can generally be transferred to a spouse or common-law
partner upon death.
» Take care not to invest beyond your own contribution limit. For each
month that an over-contribution remains in your TFSA, Canada
Revenue Agency (CRA) will charge a penalty tax of 1% per month on
the excess amount.
» You can withdraw funds available in your TFSA at any time for any
purpose - and the full amount of withdrawals can be put back into your
TFSA in future years.
» Withdrawals are NOT reported as taxable income and are NOT
subject to income tax.
» Neither income earned in a TFSA nor withdrawals affect your eligibility
for federal income-tested benefits and credits such as OAS, GIS, Age
Credit, GST, EI, child-tax benefit, or working income tax benefit.
For more information, please contact our Investment Department

Toll Free: 1-855-765-2822 Ext. 8

2019 • 2020 • 2021
2016 • 2017 • 2018
2015
2013 • 2014
2009 • 2010 • 2011 • 2012
Cumulative Total from 2009 to 2021
Razem od 2009 r. do 2021 r.

$ 6,000
$ 5,500
$ 10,000
$ 5,500
$ 5,000

$ 75,500

Tax-Free Savings Account jest kontem oszczędnościowo
inwestycyjnym, wprowadzonym przez rząd Kanady w 2009 r. Konto
to posiadać mogą obywatele i rezydenci kanadyjscy w wieku
powyżej 18 lat, posiadający ważny numer SIN.
Zasady oszczędzania na TFSA
» Limity wpłat na TFSA są ustalane co roku przez rząd kanadyjski.
» Niewykorzystany przez nas limit wpłaty w jednym roku podwyższa
dozwolony limit wpłaty w roku następnym i kolejnych latach.
» Nie ma ograniczeń odnośnie wypłacania oszczędności z TFSA, a
wybrana kwota automatycznie zwiększa limit dozwolonej wpłaty w
roku następnym.
» Wpłaty nie wpływają na odliczenia podatkowe.
» Dochód uzyskany na koncie TFSA nie podlega opodatkowaniu nawet po wypłacie z konta.
» Uzyskany dochód inwestycyjny i inne zmiany na koncie TFSA, nie
wpływają na przysługujące nam limity wpłat.
» Niewykorzystany roczny limit wpłat na TFSA jest przenoszony na
kolejne lata i kumuluje się.
» Można przekazać fundusze współmałżonkowi lub partnerowi
common-law, aby wpłacił je na swoje konto TFSA.
» Fundusze z TFSA po śmierci właściciela konta można zasadniczo
przenieść na współmałżonka lub partnera common-law.
» Należy uważać, aby inwestując w TFSA nie przekroczyć posiadanego
limitu wpłat. Za każdy miesiąc, w którym na koncie TFSA jest nadwyżka
depozytów, Canada Revenue Agency (CRA) będzie pobierać podatek
karny w wysokości 1% miesięcznie od zaistniałej nadwyżki.
» Z TFSA można wypłacić pieniądze w dowolnym momencie i w
dowolnym celu - a wypłacona kwota podwyższa limit dozwolonej
wpłaty na TFSA w roku następnym i w kolejnych latach.
» Wypłaty nie są zgłaszane jako dochód do opodatkowania i NIE
podlegają podatkowi dochodowemu.
» Dochód uzyskany w TFSA oraz wypłaty z tego konta NIE mają wpływu
na uprawnienia do otrzymania rządowych świadczeń i kredytów,
takich jak OAS, GIS, Age Credit, GST, EI, zasiłek na dziecko i inne
świadczenia.
Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się
z Działem Inwestycji Tel. 1-855-765-2822 wewn. 8

St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited • Modified COVID-19 Branch Hours in Effect

TORONTO
TORONTO
MISSISSAUGA
MISSISSAUGA
CHESLEY
TORONTO

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

MISSISSAUGA

JPII Centre, 4300 Cawthra Rd.

T. 416. 537.2181
416. 503.9463
905. 629.0365
905. 828.7333
(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 - 4:00 PM • Saturday - Closed
TEMPORARILY CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE*
BRANCH RELOCATED TO OUR NEW MILTON LOCATION AT 377 MAIN ST E.
OPENING SOON! STAY TUNED

*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.

