
Visit us:

By Phone:Online:
ukrainiancu.com   
ucublu.com

416.922.4407
800.461.0777

Member of
Visit www.the-exchange.ca to find  
ATM locations across Canada

Head Office (ATM)
145 Evans Avenue, Suite 300
Toronto, ON M8Z 5X8
416.922.2797

Wealth Strategies Group (ATM)
2265 Bloor Street West
Toronto, ON  M6S 1P1
416.763.5575

Bloor West (ATM)
2397 Bloor Street West
Toronto, ON  M6S 1P6
416.762.6961

Etobicoke (ATM)
225 The East Mall
Etobicoke, ON  M9B 6J1
416.233.1254

Hamilton (ATM)
1252 Barton Street East
Hamilton, ON L8H 2V9
905.545.1910

London
247 Adelaide Street South
London, ON  N5Z 3K7
519.649.1671

Mississauga (ATM)
3635 Cawthra Road
Mississauga, ON  L5A 2Y5
905.272.0468

North York (ATM)
5799 Yonge Street, Suite 100
North York, ON  M2M 3V3
416.225.0032

Oakville (ATM only)
St. Joseph’s Church
300 River Oaks Blvd. East
Oakville, ON L6H 5T1

Oshawa (ATM) 
245 King Street West, Unit 2 
Oshawa, ON  L1J 2J7
905.571.4777

Ottawa Service Centre (ATM)
OWCU 271 Bank Street
Ottawa, ON K2P 1X5
613.233.7711

Sudbury (ATM)
532 Kathleen Street
Sudbury, ON  P3C 2N2
705.674.1055

St. Catharines (ATM)
118 Niagara Street
St. Catharines, ON  L2R 4L4
905.684.5062

St. Demetrius (ATM)
135 La Rose Avenue
Etobicoke, ON  M9P 1A6
416.246.1651

Thunder Bay
540 High Street
Thunder Bay, ON P7B 3M5
807.622.9796

Windsor (ATM)
1275 Walker Road, Unit 1A
Windsor, ON  N8Y 4X9
519.256.2955

An account for our senior members
Рахунок для наших сенйорів
Ukrainian Credit Union Limited was built by the hard work and savings of  the 
members who have been with us since the early days. Our senior members are big 
savers and they create the asset base that helps the credit union grow and lend 
money out to new members.

Українська Кредитова Спілка була збудована завдяки тяжкій праці та 
заощадженням членів, які залишаються з нами з перших днів її існування.  
Наші старші члени є дуже заощадливими і вони створюють базу активів, які 
допомагають кредитівці рости та позичати гроші новим членам.

UCU Plus – УКС Плюс

Послуги з управління активами
Без сумніву, ви вже маєте гарне уявлення про те, як ви збераєтеся фінансувати ваші пенсійні 
роки і добре спланували фінансування своєї пенсії. Однак ніколи не зашкодить звернутися 
за допомогою до радника управління активами задля приведення стратегії своїх інвестицій 
і заощаджень у відповідність з економічним середовищем. Група управління активами 
УКС допомагає своїм клієнтам забезпечити комфортний вихід на пенсію. Якщо для вас є 
складно дістатися до офісу Групи управління активами, її представники можуть відвідати 
вас за вашого дозволу або за вашим проханням.

Зателефонуйте фінансовому раднику за тел: 416-763-5575

Послуги планування спадку
Ефективне планування спадку допоможе вам передати свої статки вашим рідним та на 
ті цілі, які відповідають вашим бажанням. Ми працюємо з цілим списком професіоналів, 
які можуть допомогти вам привести ваші справи до ладу, щоб ви могли насолоджуватися 
спокійним виходом на пенсію. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, телефонуйте:

Спеціалісту з управління спадком: 416-763-5575 x200

Довірчі рахунки
Якщо ви бажаєте відкрити довірчі рахунки для дітей, онуків чи інших дорогих для вас 
осіб, ми можемо допомогти вам у цьому. Зателефонуйте або відвідайте найближче до вас 
відділення кредитівки, щоб дізнатись подробиці.

Управління заощадженнями
Якщо ви зберігаєте більшу частину своїх заощаджень у GICs та інших термінових депозитах, 
ви знаєте, як важливо отримати найкращі можливі відсотки, щоб підтримати свої статки. 
Якщо у вас є заощаджень на $100,000 і більше, і ви хотіли би отримати пораду про різні 
варіанти вкладень, будь ласка, зателефонуйте нашому 

Спеціалісту і спеціальних рахунків: 416-763-6961 x226

Для дзвінків з поза межами Торонта, будь-ласка набирайте наш  
Кол-центр за тел.: 1-800-461-0777



Ukrainian Credit Union Limited wants to reward your loyalty by improving its service offering 
for members 60 years of age and over with the new UCU Plus account. To create this account 
we have improved our existing perks for seniors and have added some new ones.

Українська Кредитова Спілка хоче винагородити лояльність через покращення 
послуг, які пропонуються нашим членам, старшим за 60 років, за допомоги нового 
рахунку УКС Плюс. У цьому рахунку ми поєднали існуючі пільги для  членів-сенйорів 
з новими пільгами.

Features & Benefits Послуги Fees & Discounts Комісійні i Знижки

In-branch Bill Payment  
Платежі рахунків у відділенні

Money Orders/Bank Drafts 
Грошові перекази/Сертифіковані чеки

Monthly Maintenance Fee 
Щомісячна плата за обслуговування

Transactions (Deposits, withdrawals, cheques) 
Банківські операції, чеки

Traveler’s Cheques Чеки для подорожей*

Direct deposits of pensions 
Прямі перерахування пенсій

Passbook Банківська книжка

Spousal debit card Подружня дебетова картка

Post-dated deposits Чеки на відстрочену дату

Debit card payments on UCU-supported networks 
Платежі у мережах, які підтримуються УКС

UCU ATM transactions  
Користування банкоматами УКС

THE EXCHANGE Network 
Користування банкоматами мережі THE EXCHANGE

Other ATMs Користування іншими банкоматами

Personal Cheques Персональні чеки

Statement Виписка з рахунку

Stop-payment Стоп-оплата

Safe deposit box Сейфова скринька

Discount on Wealth Strategies Fees  
Знижка на комісійні з управління активами

• FREE Безкоштовно

• FREE Безкоштовно

• $0  

• FREE, Unlimited Безкоштовно, Без обмежень

• FREE Безкоштовно

• FREE Безкоштовно

• FREE Безкоштовно

• FREE (On joint accounts) Безкоштовно (для спільних рахунків)

• FREE Безкоштовно

• 3 FREE per month then $0.45/use 
    Перші з безкоштовнi платежі на місяць,  
   потім $0.45 за один платіж

• FREE, Unlimited Безкоштовно, Без обмежень

• FREE, Unlimited Безкоштовно, Без обмежень

• 3 FREE transactions then regular fees per month
   Перші з операції безкоштовно на міс., після   
   цього – звичайні комісійні

• First 50 FREE after reaching age 60 (basic design  
   only) 25% off any additional cheque orders
   Перші 50 безкоштовно з досягненням віку 60    
   років (лише базовий дизайн), знижка 25% на   
   додаткові чеки

• FREE / Quarterly Безкоштовно / Щоквартально

• 50% discount off regular fee  
   Знижка 50% від звичайної плати

• 10% discount off list prices  
   Знижка 10% від ціни

• 10% discount Знижка 10%

At UCU we can help 
you build a plan and 
execute a strategy that 
will make the most of 
your retirement.

Wealth Management Services
No doubt you already have a good idea of how you are going to finance your retirement years. 
However, it never hurts to have a trusted advisor help you manage your wealth and adjust 
your investment and savings strategy to fit with the economic environment. The UCU Wealth 
Strategy team works with its clients to ensure a comfortable retirement. If travel to their office 
is difficult, they will come to your city to meet with you. 

To reach an advisor please call 416-763-5575

Estate Planning Services
An effective estate plan will ensure that you pass on your wealth to your family members and 
to the causes you support according to your wishes. We work with a range of professionals 
who can help you put your affairs in order and let you enjoy your retirement in peace. For 
additional information please call our: 

Estate Administration Officer at 416-763-5575 x200

In-trust Accounts
If you wish to set up in-trust accounts for children, grandchildren and other worthy individuals, 
we can help you do it. Call or visit your local branch for details.

Maintaining your savings

If you keep most of your savings in GICs and other term deposits, you know how important it is 
to get the best possible interest rate in order to maintain your nest egg. If you have $100,000 
or more in savings and would like advice on which savings option to choose, please call our: 

Special Accounts Officer at 416-763-6961 x226

For calls outside of the GTA, please call our Call Centre at 800-461-0777

*Available in select branches. Contact your branch for details. *Наявні у окремих відділеннях. За інформацією звертайтесь до свого відділення. 


