
January 1 through June 30, 2019, open a new PRCUA annuity or 
add to your existing annuity and earn a higher APY!

Rafał Ciołkosz ext. 2634
New Business Coordinator

rafal-ciolkosz@prcua.org

Mateusz Bomba ext. 2636
Fraternal Dept. Coordinator

mateusz-bomba@prcua.org

Robert Fattore ext. 2631
Sales Director

robert-fattore@prcua.org

Achieve your goal to. 
BOOST RETIREMENT 
contributions — or — 
EARN MORE MONEY with

A������ !PlusPlus ������A������ !Plus ������

Introducing:

A������ PlusPlusA������ Plus
������

G��� Plus 3.75% B����� Plus 2.25% S����� Plus 3.00% 

For more information, contact:  (800) 772-8632 | (773) 782-2600

To earn a competitive
rate of return,

Œ Choose among the
three series options

� Select an annuity type

Ž Deposit min. $1,000

follow three easy steps:

ü ü funds grow tax-deferred

ü ü long-term growth

ü ü financial security

ü ü great alternative to CD

ü ü future income

ü ü no annual, membership

ü ü fixed guaranteed APY

                          annuities offer:

ü funds grow tax-deferred

ü long-term growth

ü financial security

ü great alternative to CD

ü future income

ü no annual, membership
or administrative fees!

ü fixed guaranteed APY

P����� R���� C������� U���� �� A������  (PRCUA)
L i f e  I n s u r a n c e  |  A n n u i t i e s  |  M e m b e r  B e n e f i t s

984 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60642 | (800) 772-8632 | (773) 782-2600 | PRCUA.org | [  ] [  ]



Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku, otwierając nowe
konto emerytalne lub wpłacając gotówke do istniejącego

konta zyskują Państwo wyższe oprocentowanie.

Informacje i kontakt w języku polskim: (800) 772-8632 | (773) 782-2600
Rafał Ciołkosz

Koordynator działu nowych wniosków
wew. 2634 | rafal-ciolkosz@prcua.org

Mateusz Bomba
Koordynator działu braterstwa

wew. 2636 | mateusz-bomba@prcua.org
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FPDA-100-E

FPDA-200-E

FPDA-200R-E

FPDA-200SE-E

FPDA-200SI-E

FPDA-400-E

RODZAJ KONTARODZAJ KONTARODZAJ KONTA

RODZAJ KONTARODZAJ KONTARODZAJ KONTA

RODZAJ KONTARODZAJ KONTARODZAJ KONTA

(NQ) Non-Qualified

(IRA) Traditional IRA

(ROTH) Roth IRA

(SEP) SEP IRA

(SIMPLE) SIMPLE IRA

(TSA) TSA

FPDA-101-E

FPDA-201-E

FPDA-201R-E

FPDA-201SE-E

FPDA-201SI-E

FPDA-401-E

(NQ) Non-Qualified

(IRA) Tradi�onal IRA

(ROTH) Roth IRA

(SEP) SEP IRA

(SIMPLE) SIMPLE IRA

(TSA) TSA

FPDA-202-E

FPDA-102-E

FPDA-202R-E

FPDA-202SE-E

FPDA-202SI-E

FPDA-402-E

(NQ) Non-Qualified

(IRA) Traditional IRA

(ROTH) Roth IRA

(SEP) SEP IRA

(SIMPLE) SIMPLE IRA

(TSA) TSA

8
Lat

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

Min.
gwarantowane

 2.000% 

$1,000 i więcej

3.750%

1 rok
gwarantowany

1 rok
gwarantowany

1 rok
gwarantowany

Dozwolona bezpłatna
wypłata roczna 10%

Dozwolona bezpłatna
wypłata roczna 10%

Dozwolona bezpłatna
wypłata roczna 10%

5
Lat

7%
6%
5%
4%
3%

Min.
gwarantowane

 2.000% 

$1,000 i więcej

3.000%

3
Lata

5%
4%
3%

Min.
gwarantowane

1.500% 

$1,000 i więcej

2.250%

na istniejące konto i pozwól Twoim funduszom pracować dla Ciebie !!!
Otwórz konto emerytalne w  lub dołóż $$$ PRCUA LIFE

Prezentujemy:

üü długotrwały przyrost wartości

üü możliwość odroczenia podatktu 

üü brak opłat członkowskich

üü gwarantowane oprocentowanie

üü bezpieczeństwo finansowe

üü dochód w przyszłości
üü alternatywe dla kont „CD”

ü długotrwały przyrost wartości

ü możliwość odroczenia podatktu 
do momentu wybrania funduszy

ü brak opłat członkowskich
i administracyjnych

ü gwarantowane oprocentowanie

ü bezpieczeństwo finansowe

ü dochód w przyszłości
ü alternatywe dla kont „CD”

Nasze konta emerytalne 
zapewniają:

Œ dokonać wyboru 
jednej z trzech opcji
w serii PLUS

Ž wpłacić min. $1,000

� wybrać rodzaj konta 
emerytalnego

Aby skorzystać
z tej oferty

należy:

Aby ZASILIĆ SWÓJ 
PLAN EMERYTALNY 
-- lub-- ZAROBIĆ WIĘCEJ 
skorzystaj z nowej serii 
kont emerytalnych:

* Oprocentowanie roczne jest gwarantowane w pierwszym roku certyfikatu, a w kolejnych latach może ulec 
zmianie wraz z warunkami na rynku finansowym. Aktualne oprocentowanie roczne, można sprawdzić na 
stronie  www.PRCUA.org/annuities
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G��� Plus 3.75% B����� Plus 2.25% S����� Plus 3.00% 
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A������ Plus ������

WPŁATY I OPROCENTOWANIA: Aby kwalifikować się do otrzymania odsetek za dany miesiąc, składki 
muszą być dostarczone do biura ZPRKA do 15 dnia kalendarzowego miesiąca. Oprocentowanie 
naliczane jest na koniec ostatniego kalendarzowego dnia każdego miesiąca.

WSZYSTKIE PLANY PRZEZNACZONE SĄ DLA WIEKU 0-90 LAT I WYMAGAJĄ MINIMUM WPŁATY $ 1,000  
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Z����������� P������ R������-K��������� � A������ (ZPRKA)
Ubezpieczenia na życie | Konta emerytalne | Korzyści członkowskie
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