
Якщо Ваша кредитна 
спілка належить до 
мережі Спільних 
відділень, то Вам 
раді всюди.

Тисячі Спільних відділень кредитних спілок – 

партнерів надають персональні послуги та 

легкий доступ до рахунку кожного клієнта, де 

б він не був. Навіть, якщо Ви мандруєте, Ви 

можете проводити операції так само легко, 

наче в одному з наших відділень. 

В наших Спільних відділеннях в США та 
по всьому світі ви можете:

Скористатися перевагою подовженого 

робочого дня у багатьох відділеннях;

Особисто отримати доступ до свого рахунку 

в кредитній спілці, коли Ви мандруєте;

Зберігати в надійності свій рахунок, де б ви 

не були.

Чекові депозити
Готівкові депозити
Переказ між рахунками (спільне членство)

Оплата кредиту чеком, готівкою чи 

переказом
Отримання авансу
Зняття готівки
Огляд балансу на рахунку
Огляд історії операцій

Сьогодні мережа Спільних відділень є 

третьою найбільшою мережею, що 

нараховує понад 5 400 відділень та сотні 
самообслуговуючих терміналів *

*Більше інформації щодо Спільних відділень дивіться з 
іншого боку.

Просто подивіться 
на цей логотип:

У будь – якому місці, де Ви побачите цей 

логотип, отримати доступ до свого рахунку 

так само просто, як у себе вдома:

Фото ідентифікація
Назва Вашої кредитної спілки
Ваш членський номер чи номер вашого 

рахунку

Чи стягнуть з мене плату за 
використання цієї послуги?

Ні. УФКС покриває всі витрати своїх членів 

на використання послуг мережі Спільних 

відділень.

Маєте питання?
Прошу нам зателефонувати в УФКС за 

безкоштовним номером 877-968-7828 у 

звичайні робочі години. Ми раді Вам 

допоможемо.

Можливість виконання операцій:



У наших відділеннях ви 
відчуєте себе як вдома 
звідки б Ви не були.

Клієнти можуть завітати до будь-якого 
Спільного відділення у 50 штатах.

Для того, щоб знайти відділення 
біля Вас:

Завітайте на сайт www.ukrainianfcu.org 

> розділ «Customer Service»; 

Завантажте мобільний додаток «CO-

OP ATM/Shared Branch Locator» з 

онлайн магазинів iTunes® or Google 

Play™; 

Подзвоніть 1-888-SITE-COOP; 

Запитайте касира; 

Знайдіть відділення з цим логотипом: 

Знайдіть пункт самообслуговування з 
цим логотипом:

Що таке Спільні 
відділення експрес?
Спільні відділення експрес (CO- 

OP Shared Branch express) - це

Що мені необхідно для доступу до мого 
рахунку?

Назва вашої кредитної спілки;

Номер рахунку (це має бути Ваш рахунок);
Картка для банкомату (ATM), дебетова або 

кредитна картка чи водійське посвідчення з 
магнітною стрічкою де вказується Ваше 

ім’я (має співпадати з Вашим іменем на 

яке відкритий рахунок)

Щоб почати користуватись послугою, 
Вам необхідно знати деяку інформацію зі 
свого рахунку:

Номер соціального страхування або Номер 

платника податків, що пов’язані з Вашим 

рахунком;

Номер телефону, пов’язаний з Вашим 

рахунком;

Поштовий індекс та адреса пов’язані з 
Вашим рахунком.

мережева послуга, що надається переважно 

через термінали самообслуговування. 

Користуючись цією послугою Вам не дове- 

деться витрачати час на черги до каси та за 

допомогою цілодобового доступу Ви зможете
здійснити свої операції швидко та легко. 

Які послуги мені надаються?

Зняття коштів
Аванс готівкою
Переказ коштів
Готівковий* та чековий 

депозити
Готівкові платежі*

Розрахунки за 

допомогою чеку
Трансферні платежі
Перегляд балансу 

коштів
Огляд історії 
операцій*Може бути недоступним у 

деяких відділеннях

Радо допомагаємо 
кожному нашому клієнту 
по всій країні.

https://ukrainianfcu.org/customer-service/atms-shared-branches/

