ROTEMOS PRODUTOS DESTINADOS A TORNÁREM A SUA VIDA SIMPLES!
CARTÕES DE CRÉDITO QUE FUNCIONAM PARA A VIDA
Já escolheu o Luso para algumas das suas mais
importantes transacções financeiras. Por que
não escolher o cartão Visa do Luso-American,
também? No Luso-American Credit Union,
sabemos que a vida pode ser muito stressante.
Mas o nosso cartão de crédito sem problemas
dar-lhe-á uma coisa a menos com que se
preocupar. Na realidade, tornará a sua vida
muito mais simples quando vai rapidinho ao
supermercado, ou à bomba de gasolina. Basta
passar o cartão, assinar e aí vai!

BANCA ONLINE, A QUALQUER MOMENTO!
Num mundo complexo, muitos de nós procuram formas
de simplificar as nossas frenéticas vidas, e a banca de
internet é uma forma de poupar tempo e dinheiro.
Pode virtualmente eliminar viagens ao seu credit union
tomando conta das suas actividades bancárias a partir de
casa, escritório ou em qualquer outro local com acesso à
internet. Uma vez que estabeleceu acesso online às suas
contas bancárias, há diversos serviços que poderá usufruir
convenientemente 24 horas por dia 7 dias por semana.
• Visualizar historial das suas contas

Melhor que tudo, os nossos cartões de crédito têm taxas de juro baixas e
serviço de apoio local. Quer queira comprar aquele vestido preto para um
encontro ou uma televisão nova para a sua sala, temos o cartão de crédito
para si.

• Efectuar transferências entre contas

Venha ao Luso-American Credit Union e faça a sua aplicação para o cartão
de crédito hoje mesmo!

Adira à banca online e pague
as suas contas hoje!

• Pagar contas
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• E muito mais!

COMPRAS COM FACILIDADE

NEED SOME DIRECTION? Luso-American Credit Union Can
Help Find You The Perfect Auto Loan!
Search no more! The perfect auto loan is right here at
Luso-American Credit Union. Our fast, hassle-free
financing comes with all these benefits:

Seja qual for a forma como decide comprar, na loja, ao telefone, ou online,
pode pagar com o cartão de débito do Luso-American!

• Affordable monthly payments

Quando usa o seu cartão de débito do Luso-American, os fundos vêm
directamente da sua conta à ordem, mas tem as facilidades e conveniência
de um cartão de crédito nas suas mãos.

• Flexible terms

as low as

3.99

%

APR*

If you already have an auto loan from another lender, do yourself a favor and ask us
about refinancing. It’s so easy and could save you hundreds of dollars over the life of your
loan. So head in the right direction with a money-saving auto loan from Luso-American CU.
Call, stop by or visit our Web site to apply today!

O seu cartão de débito é aceite em todo o mundo para qualquer mercador
que aceite MasterCard.®. Por isso seja qual for a forma como gosta de fazer
compras, pagará sempre com a conveniência e segurança do seu cartão de
débito do Luso-American.

LUSO-AMERICAN FOREIGN CURRENCY EXCHANGE
Ligue-nos para mais informações.

Adira a uma protecção de conta
overdraft, hoje!

Protega-se dos
pequenos erros da vida

37 Tremont Street
Peabody, MA 01960
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We are strong! We are committed! We are YOUR Credit Union! • Somos fortes! Estamos determinados! Nós somos o SEU Credit Union!

Luso-American Credit Union is an authorized foreign currency exchange provider, offering
outstanding foreign exchange rates for numerous countries.
With a 3% SURCHARGE on overseas purchases when using Visa® and MasterCard®, millions of
American consumers traveling overseas are impacted financially and are making plans to take
plenty of foreign currency with them prior to leaving the United States.
There is absolutely no need to allow our members to travel overseas unprepared when
anyone can call or come by our branches and get foreign currency. So before traveling abroad
for business or vacation, stop by Luso-American Credit Union and exchange your U.S. dollars
for the currency of your destination. It’s convenient, safe and you’ll avoid the escalated fees
and inflated exchange rates in airports, hotels and banks.
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WE HAVE PRODUCTS AIMED AT MAKING YOUR LIFE EASIER!
CREDIT CARDS THAT WORK FOR YOUR LIFE
You’ve already chosen Luso for some of your most important financial transactions. Why not choose
to carry a Luso-American Visa® credit card, too? At Luso-American Credit Union, we know that life
can be very stressful. But our no-hassle credit cards will give you one less thing to worry about. In
fact, they’ll make your life a whole lot easier when you make a quick run to the grocery store or gas
station. Just swipe, sign and off you go!

CONGRATULATIONS TO THE 2010 LUSO
AMERICAN SCHOLARSHIP RECIPIENTS!

Best of all, our credit cards feature low interest rates and local customer service. So whether you
want to buy a little black dress for your date on Friday or a new television set for your living room,
we have the credit card for you.

SHOPPING MADE EASY
However you choose to shop, whether in the store, over the phone or
online, you can pay with your Luso-American debit card!
When you use your Luso-American debit card, the funds come directly
out of your checking account, but you have the ease and convenience of
a credit card at your fingertips.

Apply for an overdraft protection
account today!

Your debit card is accepted virtually worldwide by any merchant that
accepts MasterCard.® So no matter how you like to shop, you’ll always
pay with the convenience and security of your Luso-American debit card.

Call for more information.

PRECISA DE DIRECÇÕES? O Luso-American Credit Union ajudá-lo-á a
encontrar o empréstimo automóvel perfeito!
Não procure mais! O empréstimo automóvel perfeito está
mesmo aqui no Luso-american Credit Union. O nosso
financiamento rápido e sem chatices vem com todos
estes benefícios:
• Prestações mensais baixas

• Condições flexíveis

3.99

In a complex world, many of us are looking for ways to simplify our hectic lives, and Internet
banking is one way to save both time and money. You can virtually eliminate trips to your
credit union by taking care of your banking activities from your home, office or anywhere
with Internet access. Once you’ve established online access to your bank accounts, there
are numerous services that you can conveniently use 24/7.

CÂMBIO DE MOEDA ESTRANGEIRA DO LUSO-AMERICAN

• View account history
• Transfer between accounts
• Pay bills
• And much more!

Com uma sobretaxa de 3% em compras efectuadas no estrangeiro com recurso a Visa® e
MasterCard®, milhões de consumidores americanos a viajar para o estrangeiro têm um impacto
financeiro e fazem planos para levar muita moeda estrangeira com eles antes da sua partida.

O Luso-American Credit Union é um agente autorizado de moeda estrangeira, oferecendo taxas
de câmbio óptimas para vários países.

Sign up for Internet banking and bill pay today!

OFFICE Hours

Monday - Wednesday
9 a.m. to 5 p.m.
Thursday & Friday
9 a.m. to 6 p.m.
Saturday
8:30 a.m. to 1 p.m.

desde

%

APR*

Se já tiver um empréstimo automóvel de outra instituição, faça-se a si mesmo um favor e
pergunte-nos sobre o refinanciamento. É tão fácil e pode levá-lo a poupar centenas de dólares
ao longo da vida do seu empréstimo. Vá então na direcção certa com empréstimo automóvel
do Luso-American Credit Union, que lhe trará poupanças. Ligue-nos, apareça ou visite o nosso
website para pedido de empréstimo hoje mesmo!

BANK ONLINE, AT ANYTIME!
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Stop in at Luso-American Credit Union to apply for your credit card today!

Guard yourself against
life’s little mistakes –

M AT T E R S

37 Tremont Street
Peabody, MA 01960

LUSO-AMERICAN CU

Telephone: 978-531-5767
Fax: 978-531-4607
www.luso-american.com
E-mail: info@luso-american.com

Não há de todo necessidade de deixar os nossos membros viajarem para o estrangeiro sem
estarem preparados quando basta ligarem-nos ou dirigirem-se às nossas agências para obter
moeda estrangeira. Por isso, antes de viajar para fora quer seja em negócios ou prazer, pare
no Luso-American Credit Union e troque dólares americanos pela moeda do seu destino. É
conveniente, seguro, e evitará despesas e taxas de câmbio inflacionadas nos aeroportos, hotéis
e bancos.

