TAXAS FANTÁSTICAS EM HABITAÇÃO

E-SERVICES TORNAM A VIDA E-ASY

Se está no mercado em busca de casa nova,
ou já é proprietário, não se esqueça de
verificar as fantásticas taxas de empréstimos
à habitação do Luso.American. Temos
taxas de juro competitivas numa variedade
de empréstimos à habitação, sem fees
escondidos, e condições flexíveis que se
encaixem no seu orçamento e estilo de vida.
Primeiro empréstimo à habitação
Agarre as chaves da sua casa nova – mais cedo do que pensa – com
pagamentos que consegue suportar. Os nossos especialistas em
empréstimos à habitação tornam o processo de compra de casa
mais tranquilo, ajudando-o na busca da casa perfeita para a sua vida
e assegurando-se que consegue o empréstimo e prestações que
melhor se adaptam às suas necessidades.
Segundo empréstimo à habitação
Quer esteja a pensar numa despesa maior ou simplesmente a
pensar em consolidar as suas dívidas, uma taxa fixa de um segundo
empréstimo do Luso-American pode ser uma boa opção. Com taxas
mais baixas do que os empréstimos não securitizados, custos mínimos
de processo, e pagamentos e juros dedutíveis nos impostos*, poderá
poupar centenas ou mesmo milhares de dólares, relativamente a
outras opções de empréstimos.

Use o melhor do banco sem ter que sair da sua sala!
O quarteto de e-services do Luso-American tornam fácil (e-asy) a
gestão das suas finanças a qualquer momento em qualquer sitio.
Banca online
Confira saldos e transacções, transfira fundos e muito mais!
A banca online deixa-o gerir todas as suas contas no
Luso-American de qualquer computador – 24 horas por
dia 7 dias por semana.
Pagamento de contas
Com o pagamento de contas, pode gerir todos os seus
pagamentos na conveniência da sua casa ou do seu escritório.
Paga as contas com um clique de um rato. Paga a qualquer
pessoa, em qualquer momento e em qualquer sítio. Programe
pagamentos de uma só vez ou de várias vezes, e estabeleça
lembretes de pagamentos de forma a nunca deixar passar uma
data limite. Não aos cheques, não aos envelopes, e não aos
papeis – a sério!
eStatement
A forma mais rápida e segura de ver os seus extractos do
Luso-American, o eStatements dá-lhe toda a informação do
seu extracto tradicional, guardado em ambiente seguro para
acesso fácil. Diga Adeus ao papel!

*consulte o seu consultor de impostos para mais detalhes.

Empréstimos Home Equity
Tem planos grandes? um empréstimo Home Equity a taxa variável
pode dar-lhe o dinheiro que precisa com uma taxa que acrescenta
grandes poupanças no longo prazo. Remodele a sua casa, compre
novos electrodomésticos, instale uma piscina, ou financie uma
compra importante ou despesa – o seu home equity oferece-lhe
acesso a dinheiro para o que planeou.
Descubra boas taxas de juro em empréstimos habitação! Fale com o
nosso especialista em empréstimos a habitação hoje mesmo!

Direct Deposit (depósito directo)
O dia de pagamento ficou ainda
melhor! Com o depósito directo, os
seus pagamentos recorrentes são
automaticamente depositados nas suas
contas do Luso-American. Vai poupar
uma viagem ao Credit Union, evitar
cheques perdidos e ter acesso aos seus
fundos mais rapidamente. Vá E-asy com
os E-Services. Registe-se para todos os quatro e-services em
luso-american.com.

PARABÉNS AO NOSSO VENCEDOR DE 2011 DA
BOLSA DE ESTUDO
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O Luso American Credit Union
está orgulhoso por atribuir a
sua 3ª bolsa de estudo anual
a Scott Rosa, de Peabody. O
Conselho Directivo do Credit
Union e seus funcionários
estão felizes por poder apoiar
tão merecedor e admirável
candidato na persecução dos
seus estudos em Engenharia
na UMASS Amherst.

Foto da esquerda para a direita, Judith Blodgett,
presidente do comité de bolsa de estudo, Scott
Rosa, bolseiro, Alfonso Barcamonte, Presidente do
conselho directivo.

We are strong! We are committed! We are YOUR Credit Union! • Somos fortes! Estamos determinados! Nós somos o SEU Credit Union!
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THE OPEN ROAD IS CALLING

M AT T E R S
SUMMER 2011

Answer the call of the open road this summer with a low-rate
as low as
auto loan from Luso-American CU. Whether you’ve got your eye
on a racy new roadster, a new eco-friendly green mobile, or a
sensible used car, you can beat the dealer with our great rates–
starting as low as 2.74% APR!* Plus, you’ll get the added value
of flexible terms up to six years, automatic withdrawal to make
payments a breeze, and the trusted service you’ve come to expect at Luso-American.

2.74

%

Already have a car you love? Get a rate to match! Refinance at Luso-American to lower your rate
and lower your monthly payment.
Get on the road to savings today! Visit Luso-American or Luso-American.com to apply in minutes.
*APR=Annual Percentage Rate. Some restrictions may apply. Subject to approval.

WE’VE GOT YOUR TICKET TO SUMMER FUN!
Visa® Credit Cards from Luso American

The summer is heating up and a Visa® Credit Card from Luso-American is your ticket to
summer fun!
Whether you are booking your summer vacation,
purchasing new summer clothing styles, or taking
advantage of the weather by having a picnic in the
park, planting flowers in your garden, or going out for a
night on the town, your Visa card will add convenience
and value to all your summer plans. Your Visa® credit
card is accepted at millions of locations worldwide,
and with our low rate of 12.99% APR*, it is the perfect way to finance all your summer
needs! Get your ticket today! Apply online with just a few clicks or come in and visit us!

as low as

12.99

%

*APR=Annual Percentage Rate. Some restrictions may apply. Subject to approval.

CONGRATULATIONS TO OUR 2011
SCHOLARSHIP WINNER!

Pictured from left to right, Judith Blodgett, Scholarship Committee Chairperson,
Scott Rosa, Scholarship Recipient, Alfonso Barcamonte, Chairman of the Board

Luso American Credit Union is proud to award its 3rd
annual Scholarship to Scott Rosa, of Peabody. The Credit
Union’s Board of Directors and Staff are happy to assist
such a deserving and admirable candidate with his
pursuit of a degree in Engineering at UMASS Amherst.

GREAT RATES ON REAL ESTATE

E-SERVICES MAKE LIFE E-ASY

If you’re in the market for a new home,
looking to purchase real estate, or
already own property, make sure you
check out Luso-American’s great rates
on real estate. We have competitive rates
on a variety of real estate loans, with no
hidden fees and flexible terms to fit your
budget and lifestyle.

Bank with the best without even leaving your living room!
Luso-American’s quartet of e-services make it e-asy to
manage your finances anytime, anywhere.
Online Banking
Check balances, track transactions, transfer funds and more!
Online Banking lets you manage all of your Luso-American
accounts from any computer–24/7.

First Mortgage Loans
Get the keys to your perfect new
home–sooner than you think–with a
payment you can afford. Our Mortgage
Specialists make the homebuying process stress-free, helping you
find the perfect home for your life and making sure you get a loan
and payment that fit your needs.

Bill Payer
With Bill Payer, you can manage all your payments from
the convenience of your home or office. Pay bills with the
click of a mouse. Pay anyone, anytime, anywhere. Schedule
one-time or recurring payments, and set payment reminders
to never miss a due date again. No checks, no postage, no
paper cuts–no kidding!

Second Mortgages
Whether you’re planning a major expense or just looking to
consolidate debt, a fixed-rate Second Mortgage from Luso-American
can be a great option. With lower rates than unsecured loans, minimal
closing costs, and interest payments that may be tax-deductible*,
you can save hundreds–even thousands–of dollars over other
lending options.

eStatements
The quickest, safest way to view
your Luso-American statements,
eStatements give you all the
information of your traditional
statement, stored in a secure online
environment for easy access. Say
goodbye to paper clutter!

* Consult your tax advisor for details.

Home Equity Loans
Got big plans? A variable-rate Home Equity Loan can give you the
cash you need with a rate that adds up to BIG savings in the long run.
Remodel your home, upgrade appliances, install a pool, or finance a
major purchase or expense–your Home Equity Loan offers access to
cash for whatever you have planned.
Discover great rates on real estate! Talk with a Mortgage
Specialist today.

Direct Deposit
Pay Day just got even better! With Direct Deposit, your
recurring payments are automatically deposited into your
Luso-American accounts. You’ll save a trip to the credit union,
avoid lost checks and have access to your funds sooner.
Go E-asy with E-Services. Sign up for all four e-services at
Luso-American.com.

Identity theft is one of the fastest growing crimes in the country. And here at Luso-American, we are doing
all we can to help protect you, with the latest in fraud detection technology and a staff dedicated to your
security. Here are a few simple tips for avoiding common identity theft scams:
• Don’t click the link! Do not click a direct link to a site asking for personal information – it could be a phony
site designed by identity thieves. Instead, open a new browser window and navigate to the site yourself.
• Do not give out your personal or financial information! Never reply to unsolicited phone calls, voice mails,
text messages or emails asking for personal information. If a caller asks for personal or financial information,
hang up and call the direct number for the financial institution. And remember: Luso-American will never
ask you to send personal information via email or text message.
• Protect your computer! Make sure your computer has updated security software, so that identity thieves
cannot hack in and steal your information.
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A ESTRADA ABERTA CHAMA

M AT T E R S

VERÃO 2011
desde

2.74

%

Responda à chamada da estrada aberta neste verão com as baixas
taxas nos empréstimos automóveis do Luso American CU. Quer
esteja de olho num fantástico carro de corrida, um carro amigo
do ambiente, ou um carro usado, pode superar o vendedor com
as nossas óptimas taxas, desde 2.74% APR!*. Terá ainda as vantagens de condições flexíveis até
seis anos, débito automático para tornar os pagamentos mais fáceis, e a confiança no serviço ao
qual já está habituado no Luso-American.
Já tem um carro que gosta? Encontre uma taxa que sirva! Refinancie no Luso-American a uma
taxa inferior e pagamentos mensais mais baixos,
Faça-se à estrada das poupanças hoje mesmo! Visite o Luso-American.com para pedir empréstimo em minutos.
*APR=Annual Percentage Rate. Algumas restrições poder-se-ão aplicar. Sujeito a aprovação.

TEMOS O SEU BILHETE PARA O DIVERTIMENTO DE VERÃO
Cartões de Credito Visa® do Luso American

O verão está a aquecer e o cartão de crédito visa do LusoAmerican é o seu bilhete para o divertimento de verão!

desde

12.99

%

Quer esteja a marcar as suas férias, a comprar roupa nova de
verão, ou a aproveitar o tempo para um picnic no parque, plantar flores no jardim, ou sair numa
noite na cidade, o seu cartão Visa® trar-lhe-á valor e conveniência aos seus planos de verão. O seu
cartão de crédito Visa® é aceite em milhares de locais pelo mundo fora, e com a nossa taxa baixa
de 12.99% APR*, é a forma ideal de financiar todas as suas necessidades de verão. Agarre o seu
bilhete hoje! Peça online só com uns cliques ou venha-nos visitar.
*APR=Annual Percentage Rate. Algumas restrições poder-se-ão aplicar. Sujeito a aprovação.

PROTECT YOURSELF FROM IDENTITY THIEVES

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

PROTEJA-SE DE ROUBOS DE IDENTIDADE
Roubos de identidade é um dos crimes com maior crescimento no país. E aqui no Luso-American, estamos a fazer tudo o que
podemos para ajudar a protegê-lo, com a última tecnologia em detecção de fraude e um staff dedicado à sua segurança.
Aqui estão algumas dicas para evitar esquemas de roubos de identidade mais comuns:
•N
 ão clique no link! Nunca clique num link directo para um site a pedir informação pessoal - pode ser um
site falso designado para roubo de identidade. Em vez disso, abra uma nova janela browser e navega para
o site você mesmo.
•N
 ão dê a sua informação pessoal ou financeira! Nunca responda a telefonemas não solicitados, mensagens
de voz ou texto ou emails pedindo informação pessoal. Se alguém ao telefone lhe pede informação
pessoal ou financeira, desligue e ligue o número directo da instituição financeira. E lembre-se sempre que
o Luso-American nunca lhe pedirá informação pessoal via email ou mensagem de texto.
•P
 roteja o seu computador! Assegure-se que o seu computador tem software de segurança actualizado, de
forma a que ladrões de identidade não possam entrar e roubar a sua informação.

