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Zestawienie oferty usług typu Private Banking na dzień 31.12.2003 
(na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków)

Bank Nazwa
programu /

nazwa rachunku
podstawowego

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
pakiet

Oprocentowanie
rachunku

podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty Dodatkowe elementy oferty

Bank Przemysłowo –
Handlowy PBK SA

- Program
Private Banking

- Konto Private
Banking

wpływy na
rachunek -

20.000 zł

lub aktywa w
wys. 300.000 zł

tak -
negocjowana

od 1% do 4 % w
zależności od
salda rachunku

- Mastercard  Private Banking

- Diners Club,

- American Express GOLD,

- American Express Platinum,

- American Express Centurion,

- karta kredytowa Eurocard /
MasterCard  lub VISA GOLD,

- utajnienie sald rachunków,

- saldo debetowe w kwocie
10.000 zł.

- program partnerski,

- oferta bankassurance –
możliwość dokupienia
atrakcyjnego ubezpieczenia
Hestia Forteo.

PKO Bank Polski SA - Program
Bankowości
Prywatnej
PLATINIUM

- Rachunek
PLATINIUM

wpływy na
rachunek -

10.000 zł

lub aktywa w
wys. 500.000 zł

tak -
negocjowana

b.d. - PKO VISA GOLD,

- Diners Club,

- Złota karta kredytowa,

- bezpłatne ubezpieczenie NNW,

- saldo debetowe w kwocie
10.000 zł.

- program partnerski,

BANK PEKAO SA  - Eurokonto
Prestiż,

- Eurokonto
Prestiż

aktywa w wys.
500.000 zł*

tak -
negocjowana

0,10% - IKM Prestiż,

- VISA Platinum,

- Złota Eurokarta,

- Złota Karta VISA Concerto,

- Złota Karta Pekao / Shell

- saldo debetowe 300 zł,
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BRE BANK SA - Private
Banking

- rachunek
a'vista lub
rachunek GOLD

aktywa w wys.
200.000 zł*

tak -
negocjowana

negocjowana - Visa GOLD,

- American Express Gold Card

- specjalistyczne usługi „szyte na
miarę”

KREDYT BANK SA - Private
Banking

- Ekstrakonto -
ELITA

aktywa w wys.
250.000 zł

tak –
standardowo
12 zł /
miesiąc

1,00% - Diners Club,

- VISA GOLD,

- VISA Platinum,
- karta kredytowa VISA GOLD,

- certyfikat jakości EN ISO
9001:2000 dla usługi Private
Banking,

- bezpłatny pakiet ubezpieczeń
NNW i Assistance,

- informacje podatkowe –
udzielanie informacji na temat
aktualnych przepisów
podatkowych.

FORTIS BANK
POLSKA SA

- Pakiet
Platynowy

- Rachunek
Platynowy

aktywa w wys.
500.000 zł

bezpłatnie -

ale w
przypadku
salda poniżej
500.000 zł
opłata
rekompensacy
jna 250 zł /
kwartał 

2,50% - VISA GOLD,

- American Express GOLD,

- American Express Platinum,

- automatyczna lokata overnight,
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Bank Handlowy SA - CITI Gold
Zarządzanie
Majątkiem
(wealth
management)

- Konto Osobiste
CitiGold

aktywa w wys.
200.000 zł

bezpłatnie -

ale w
przypadku
salda poniżej
200.000 zł
opłata
rekompensacy
jna 95 zł /
miesiąc

0-0,25% w
zależności od
salda

- karta kredytowa Citibank Gold - program CitiGold Analityk
Portfela – raport porównujący
portfel inwestycyjny Klienta z
portfelem proponowanym przez
Bank.

Bank Millennium SA - Millennium
Prestige

- Rachunek
oszczędnościowo
– rozliczeniowy
Prestige

wpływy na
rachunek - 

6.000 zł

lub aktywa w
wys. 100.000 zł

tak -
negocjowana

1,00% - VISA Electron Prestige,

- VISA Classic Prestige,

- VISA GOLD Prestige,

- American Express GOLD,

- program „Podziel się
PRESTIGEm”,

- program partnerski,

- program CASH BACK,

Ponadto we wszystkich usługach występują:
– dedykowany Doradca,
– możliwość negocjowania warunków lokat i kredytów.

Uwagi:
*źródło: „b... jak bankowość prywatna” Paulina Sztajnert, Puls Biznesu 17/11/2003,

Więcej  zestawień  i  artykułów z zakresu Bankowości  Prywatnej  /  Private  Banking /  Wealth  Management w serwisie
internetowym www.privatebanking.pl.


