March - April, 2022

March 1 - April 30, 2022

Every purchase is a
new chance to win big*
Start Something Priceless®

Opportunity to win up to $10,000 simply by
making purchases with your Mastercard®
in-store and online.
From March 1 to April 30, 2022, the Priceless Surprises
promotion in Canada will reward Mastercard cardholders by providing chances to win a $10,000 grand prize,
or 5 secondary prizes of $1,000 each, in the form of
prepaid cards. All eligible purchases will automatically be
registered as entries into the contest.*
*NO PURCHASE NECESSARY. Contest starts on March 1, 2022, and
ends at 11:59:59 p.m. ET April 30, 2022. Must be Canadian resident
over the age of majority. Automatically receive one (1) contest

entry for each Mastercard card eligible purchase transaction
during the contest period that is posted to your account by
May 4, 2022. There is no limit to the number of entries. One (1)
Grand Prize available to be won, consisting of CAD $10,000 in
Mastercard prepaid card, and five (5) Secondary Prizes available
to be won, each consisting of a CAD $1,000 Mastercard prepaid
card. Mathematical skill–testing question required. Odds of
winning depend on number of entries received.
*For full contest rules, visit Mastercard® Priceless Contest RULES
AND REGULATIONS: https://www.mastercard.ca/en-ca/personal/
offers-promotions/mastercard-priceless-contest.html
**Mastercard, Priceless, and the circles design are registered trademarks of Mastercard

International Incorporated. © 2022 Mastercard. All rights reserved.
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Każdy zakup to nowa szansa
na wielką wygraną*
Start Something Priceless®

Możliwość wygrania do $10,000 jeżeli zapłacisz za
zakupy w sklepie lub w internecie kartą kredytową
Mastercard® naszej Credit Union, w okresie od
1 marca do 30 kwietnia 2022 r.
Posiadacze kart kredytowych Mastercard® mają szansę na
wygranie głównej nagrody w wysokości $10,000 oraz
5 nagród dodatkowych po $1,000 każda, w formie
przedpłaconych kart. Wszystkie kwalifikujące się zakupy
zostaną automatycznie zarejestrowane jako zgłoszenia
do losowania. Nie ma limitu ilości zgłoszeń.*
*NIE MA WYMOGU WYKONANIA ZAKUPÓW. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2022, a kończy 30 kwietnia 2022 o godz. 23:59:59
ET. Posiadacz karty musi być pełnoletnim mieszkańcem Kanady.
Za każdą kwalifikującą się transakcję zakupu automatycznie
otrzymuje się jedno (1) zgłoszenie do udziału w losowaniu.

Transakcja musi być zaksięgowana na koncie do 4 maja 2022 r.
Wylosowane będą nagrody: jedna (1) Nagroda Główna o
wartości CAD $10,000 w formie przedpłaconej karty oraz pięć
(5) Nagród Dodatkowych o wartości CAD $1,000 każda, także
w formie przedpłaconej karty Mastercard. Wymagana będzie
prawidłowa odpowiedź na pytanie matematyczne. Szanse na
wygraną zależą od liczby otrzymanych zgłoszeń.
*Organizatorem konkursu jest firma Mastercard®. Pełny
regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
Mastercard® Priceless Contest RULES AND REGULATIONS:
https://www.mastercard.ca/en-ca/personal/offers-promotions/
mastercard-priceless-contest.html
**Loga Mastercard® i Priceless są zastrzeżonymi znakami towarowymi Mastercard
International Incorporated. © 2022 Mastercard. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited offers Mastercard®
Collabria credit cards, but is not legally responsible for the above-mentioned special offers.
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*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.

March - May, 2022

Members that apply for a new eligible card
between March 1 – May 31, 2022 will have their
1st Year Annual Fee rebated!

And there’s more! On top of the 1st Year Annual Fee Rebate,

members will also receive 15,000 Welcome Points when they’re
approved or switch to one of the eligible cards and activated.
That’s up to $270 value in cash equivalent to members during
this promotion period!

TERMS AND CONDITIONS:
This promotion applies to selected new approved and activated
consumer and business credit primary card accounts as follows:
Eligible Cards:
1. World Mastercard® - Rebate Amount (max) $120
2. Platinum Business Mastercard® - Rebate Amount (max) $99
The Promotion is open only to ‘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.
Existing Collabria cardholders switching their existing accounts to one of
the above-mentioned accounts are eligible for this offer.
Additional/sub-accounts/joint/supplementary cards are excluded.
The 1st Year Annual Fee Rebate will apply to primary card account only
once the new eligible credit card has been approved and activated.
The annual fee will be charged to the new cardholder account and appear on their first statement. The cardholder is responsible for paying this
fee. A rebate of the fee will be credited to the account within the next

two following statement cycles following card activation. Any interest
incurred by the cardholder as a result of not paying this initial fee is the
responsibility of the cardholder.
Twelve (12) months after the credit card open date, the primary cardholder and any additional cardholders will be charged the regular annual fee.
In addition, between January 1 – December 31, 2022, applicants will be
awarded Welcome Points after their new eligible credit card has been
approved and activated, based on the rewards structure as follows:
15,000 Welcome Points on a World card or a Platinum Business card.
Welcome points will be posted to eligible accounts within two statement
cycles. Annual Fee Rebate and Welcome Points may not necessarily reflect
within the same statement cycle.
Applications submitted and approved after March 1, 2022 are eligible for
the offer. Applications submitted and approved before May 31, 2022 but
activated by June 30, 2022 are eligible.
Application is subject to approval by Collabria Financial Services, Inc.
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.
*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.
The above-mentioned Specials are offered by Collabria Financial Services Inc. and/
or Mastercard®. St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited offers
Mastercard® Collabria credit cards, but is not legally responsible for the above-mentioned
special offers. Information about our credit cards offer can be found at: www.polcu.ca >
Mastercard Login or under the address https://www.collabriacreditcards.ca/affiliate_ststanislaus-st-casimirs-polish-parishes-credit-union/
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RABAT w rocznej opłacie dla nowych kart kredytowych
Mastercard® World i Platinum Business w okresie
od 1 marca do 31 maja 2022 r.

Dodatkowo!

Otrzymasz 15,000 Punktów powitalnych, przy
zatwierdzeniu nowej karty kredytowej lub wymianie swojej karty
Mastercard® na jedną z kwalifikujących się kart kredytowych.
To równowartość w gotówce do $270.
REGULAMIN:
Promocja dotyczy nowych zatwierdzonych i aktywowanych kont kart
kredytowych Mastercard® personalnych i biznesowych.
Kwalifikujące się karty:
1. World Mastercard® - kwota rabatu (maks.) CAD $120
2. Platinum Business Mastercard® - kwota rabatu (maks.) CAD $99
Promocja jest skierowana do nowych klientów ubiegających się o wyżej
wymienione karty, którzy wcześniej nie posiadali żadnej z tych kart, ani
na swoje nazwisko, ani wspólnie z inną osobą lub podmiotem.
Z oferty tej skorzystać mogą także obecni posiadacze kart Mastercard®
Collabria przenosząc swoje dotychczasowe konto na jedno z kwalifikujących się kont.
Z oferty wyłączone są karty dodatkowe/subkonta/łączone/uzupełniające.
Roczny rabat w opłacie za pierwszy rok będzie miał zastosowanie do
głównego konta karty dopiero po zatwierdzeniu i aktywowaniu nowej
kwalifikującej się karty kredytowej.
Uwaga! Z konta nowego posiadacza karty pobrana będzie opłata roczna
i transakcja ta pojawi się na pierwszym wyciągu z konta (statement).
Posiadacz karty jest odpowiedzialny za zapłacenie tej opłaty. Rabat
opłaty zostanie zaksięgowany na koncie w ciągu dwóch kolejnych cykli
wyciągów (statements) z konta. Koszta odsetkowe poniesione przez
posiadacza karty w wyniku nie zapłacenia tej wstępnej rocznej opłaty

obciążają posiadacza karty. Dwanaście (12) miesięcy po dacie otwarcia
głównego konta karty Mastercard® World i Platinum Business, główny
posiadacz karty i wszyscy dodatkowi posiadacze karty zostaną obciążeni
regularną opłatą roczną.
Dodatkowo, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. klienci otrzymają Punkty Powitalne po zatwierdzeniu i aktywowaniu nowej kwalifikującej się karty kredytowej, w oparciu o następującą strukturę nagród: 15,000 Punktów powitalnych dla karty Mastercard® World lub
Platinum Business. Punkty powitalne zostaną wysłane na kwalifikujące się konta w ciągu dwóch cykli wyciągów z transakcji. Rabat w opłacie
rocznej i Punkty powitalne niekoniecznie muszą odzwierciedlać się w tym
samym cyklu rozliczeniowym.
Do oferty kwalifikują się wnioski złożone i zaakceptowane po 1 marca
2022 roku. Wnioski złożone i zatwierdzone przed 31 maja 2022 roku, ale
aktywowane do 30 czerwca 2022 roku także będą zakwalifikowane.
Wniosek o kartę kredytową podlega zatwierdzeniu przez agencję
Collabria Financial Services, Inc.
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.
Powyższa oferta specjalna oferowana jest 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 wymienioną ofertę specjalną. 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/
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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.

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

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
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 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.

