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Zestawienie oferty usług typu Private Banking na dzień 31.12.2011
(na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów i danych prasowych)

Bank Nazwa programu 
/ nazwa 

rachunku podst. 

Kryterium 
kwalifikacji

Opłata za 
pakiet

Oprocentowanie  
rachunku 

podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty Dodatkowe elementy oferty

PKO Bank Polski - Program 
Bankowości 
Prywatnej 
PLATINIUM
- Konto 
PLATINIUM II

wpływy na 
rachunek -

15.000 zł

lub aktywa w 
wys. 500.000 zł

0 zł przy 
wpływach 
20 000 zł albo 
saldzie 
depozytów na 
poziomie min. 
600 000 zł; 
inaczej 
55 zł/mies.

0,01% - PKO VISA Infinite,
- PKO Mastercard Platinum,
- PKO Express Platinium,
- Diners Club,
- VISA Gold,
- złota karta kredytowa.

-  rozszerzony Program 
Przywilejów,

- specjalny pakiet Concierge,

- usługa  weryfikacji sytuacji 
podatkowej przez firmę Deloitte 
Doradztwo Podatkowe,

-  saldo debetowe albo kredyt 
odnawialny do 150 000 zł,

- korzystniejsze warunki 
transakcji, elastyczne procedury,

- dla Klientów z aktywami 
powyżej 1,0 mln. zł - usługa 
doradztwo finansowe.

Pion Bankowości 
Prywatnej

Getin Noble Bank SA

- Private banking
- Rachunek 
oszczędnościowo-
rozliczeniowy 
NOBLE

- aktywa w 
wysokości 
500.000 zł lub 
kredyt 800.000 zł

- oferta 
indywidualnych 
portfeli dostępna 
od 5 mln złotych

bez opłat 2,00% - VISA Platinum,
- VISA Infinite od Pininfariny
- World MasterCard Noble Bank

- doradztwo w zakresie Art 
Banking, Noble concierge.

- doradztwo w zakresie 
nieruchomości oraz podatków, 
asset i wealth-management, 

- otwarta architektura 
produktowa, dedykowane 
produkty strukturyzowane, 

- dla użytkowników kart szeroki 
pakiet ubezpieczeń i przywilejów

http://www.privatebanking.pl/
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BNP Paribas Bank 
Polska SA

- Bankowość 
Prywatna
- Rachunek 
Private Banking

aktywa w 
wysokości 600 
tys. PLN

brak 0,80% 
(standardowo 
również są lokaty 
overnight)

Visa Platinum, 
Visa Gold, 
MasterCard Gold

- otwarta architektura 
produktowa, 

- dostępne kredyty w PLN oraz 
walutach obcych, 

- oferta Asset Management (TFI 
BNP Paribas Polska SA) oraz 
szeroka gama polskich i 
zagranicznych funduszy 
inwestycyjnych, 

- zaproszenia na wydarzenia 
kulturalne i sportowe, 

- dostęp do międzynarodowych 
usług grupy BNP Paribas (Art 
Banking, pośrednictwo w 
zakupie nieruchomości za 
granicą)

Bank BPH SA - Bankowość 
Prywatna Banku 
BPH
- Konto 
Maksymalne 

aktywa w 
wysokości 
500.000 zł

0 zł przy 
saldzie 
aktywów na 
poziomie min. 
500 000 zł; 
inaczej 
14,99 zł/mies.

0,01
ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
nadwyżek na 
rachunkach z 
oprocentowanie
m 4-4,42%

- MasterCard WORLD SIGNIA
- MasterCard Credit Platinum,
- MasterCard Credit Gold (także 
z mikroprocesorem)
- MasterCard Debit Gold 

- utajnienie sald,

- bezpłatny pakiet assistance i 
ubezpieczenie w podróży

- pakiety usług dodatkowych 
powiązanych z kartami.

- zaproszenia na imprezy 
kulturalne (wystawy, koncerty),

- indywidualne rozwiązania 
produktowe i elastyczne oraz 
atrakcyjne warunki cenowe.
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Bank Handlowy w 
Warszawie S.A., 

Citi Handlowy

- Oferta Citigold, 
Oferta Citigold 
Select
- Konto Osobiste 
Citibank typu 
Citigold

Citigold - aktywa 
w wys. 200.000 
zł lub wpływy 
12.000 lub 
transakcje kartą 
kredytową 6.000

Citigold Select 
(Private Banking) 
– 1.500.000 zł 

Citi Private Bank 
London – 10 mln. 
USD

bez opłat dla 
Klientów 
spełniających 
kryteria 
kwalifikacji

brak - Citibank MasterCard® World 
Signia™ Ultime z LOT,

- Karta Kredytowa Citibank 
Platinum,

- Karta Kredytowa Citibank 
Gold.

- wyjątkowa Karta Korzyści i 
Przywilejów,

- Międzynarodowa obsługa,

- Doradztwo podatkowe

- Program A La Carte

- Preferencyjne warunki cenowe,

- Zaproszenia na zamknięte 
spotkania. 

- dodatkowa Oferta Rodzinna,

- wealth management poprzez 
ofertę Citi Private Bank.oraz 
możliwość obsługi przez  Citi 
Private Bank London.

ING Bank Śląski SA - ING Private 
Banking
- Konto VIP

aktywa w 
wysokości 1 mln. 
zł.

bez opłat 0 %,

ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
nadwyżek na 
automatycznej 
lokacie OKO  z 
oprocentowanie
m do 4,55 %.

- Platynowa karta kredytowa 
Mastercard
- karta kredytowa VISA GOLD,

- usługa Zarządzania Portfelem 
Inwestycyjnym i Usługa 
Doradztwa Inwestycyjnego 

- bezpłatna ochrona 
ubezpieczeniowa,

- dedykowane produkty, m.in. 
pożyczka Pieniężna Private 
Banking

- zarządzanie portfelem 
maklerskim razem z  ING 
Investment Management 

- obsługa przez certyfikowanych 
doradców, 
- dedykowane VIP call centre 
oraz  specjalny program spotkań 
i seminariów dla Klientów.
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BANK PEKAO SA  - Private 
Banking,
- Eurokonto 
Prestiżowe

aktywa w wys. 
1.000.000  zł, 
oferta jest 
również 
skierowana do 
najbardziej 
wpływowych 
osób ze świata: 
polityki, sztuki, 
kultury i biznesu

tak – 
negocjowana 
w granicach 
100 -   400 zł 
(miesięcznie)

3,25 % - MasterCard World Signia

- VISA Platinum,

- bezpłatne konta dodatkowe,

- bezpłatne ubezpieczenie 
Assistance,

- program partnerski Private 
Club i program Private 
Consulting dla posiadaczy kart 
World Signia lub Visa Platinum

- usługa Private Portfolio,

- negocjowane stawki depozytów 
oraz indywidualnie ustalany limit 
pożyczki w Eurokoncie

- pakiet ubezpieczeniowy i 
concierge do karty World Signia

BRE BANK SA - BRE Private 
Banking & 
Wealth 
Management
- rachunek 
a'vista 

aktywa w wys. 

500.000 zł – 
private banking,

2.000.000 zł – 
wealth 
management

tak - 
negocjowana, 
taryfa 
standard 120 
PLN, taryfa 
premium 30 
PLN, taryfa 
excellent 0,00 
PLN 

negocjowane - MasterCard World Signia,

- American Express Centurion

- usługa Bilans Klienta i 
kompleksowe zarządzanie 
majatkiem, w tym  Aktywny 
Portfel Funduszy, Program 
Inwestycyjny Akumulacja, 
Stabilny Portfel Aktywów

- optymalizacja podatkowa, 
transfer międzypokoleniowy, 
inwestycje alternatywne i na 
rynku nieruchomości,

- otwarta architektura 
produktowa oraz szeroka gama 
indywidualnych produktów 
inwestycyjnych,

- bogaty pakiet Concierge oraz 
imprezy dla Klientów.
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DZ BANK Polska SA - Private 
Banking,
- rachunek 
private banking

aktywa w 
wysokości 
500.000 zł

tak, 
negocjowana

0,00% (ale 
możliwość 
lokowania 
środków na 
atrakcyjnych 
lokatach O/N)

- VISA Gold - generacja w 2 dni 
robocze, karta z 
mikroprocesorem

- bogata oferta inwestycyjna : 
otwarta architektura oraz „szyte 
na miarę” produkty,

- usługi Concierge i Assistance,
- udział w seminariach 
tematycznych,

- usługi Asset Management,

- oferta konta DZ 
PRIVATBANK Schweiz w 
Szwajcarii z możliwością obsługi 
przez DZ BANK Polska,

Bank Millennium SA - Bankowość 
Prywatna 
Millennium
- Konto 
Bankowości 
Prywatnej

aktywa w wys. 
1.000.000 zł

bezpłatnie - 0,00% - Millennium MasterCard World 
Signia,

Millennium World Debit 
MasterCard

- planowanie finansowe 
dostosowane dostosowane do 
profilu Klienta,

- otwarta architektura 
produktowa w tym otwarta 
platforma funduszy i produktów 
strukturyzowanych – krajowych i 
zagranicznych,

- produkty typu bankassurance  

- doradztwo podatkowe

- art Banking

- zaproszenia na imprezy 
kulturalne, seminaria 
inwestycyjne dla Klientów
- pakiet Concierge
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Deutsche Bank PBC SA - Elite Private 
Banking
- db Elite 
Private Banking

aktywa w wys. 
1.000.000 zł. 

Prowadzenie 
rachunku db 
Elite (do 
negocjacji)

0 – 2,5 % 

ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
nadwyżek na db 
Konto 
Oszczędnościow
e z 
oproocenowanie
m do 4,05 %.

- DB MasterCard GOLD,
- DB MasterCard Platinum.

- bezpłatne rekomendacje 
inwestycyjne, 

- private placement / obligacje 
strukturyzowane – pow. 1 mln.E

- otwarta architektura 
produktowa - fundusze polskie i 
zagraniczne,

- produkty ubezpieczneiowe i 
polisy lokacyjne,

- bezpłatny pakiet db Elite 
Assistance (home, medical i car 
assistance, concierge),

- atrakcyjny limit w koncie

- mozliwośc skorzystania z 
oferty PWM Luxemburg

ALIOR BANK  SA - Private 
Banking,
- konto Private 
Banking

aktywa w wys. 
400.000 zł lub 
kredyt powyżej 
1.000.000 zl

tak – 
negocjowana 
(max 100 zł)

0,1 % ale 
możliwość 
zdeponowania na 
lokacie nocnej, 
gdzie 50% 
środków jest 
oprocentowanyc
h w wys. 4 %

- MasterCard World Signia

- MasterCard Platinum z 
limitem do 150.000 zł, 1% Cash 
Back, oraz bogatym pakietem 
assistance.

- World MasterCard

- wypukla karta debetowa do 
konta Private Banking z 
pakietem usług concierge

- Transakcje FX za 
pośrednictwem platformy 
AUTODEALING – 
preferencyjne (konkurencyjne) 
stawki. Współpraca z 
dedykowanym dealerem 

- Ścisła współpraca z BM 
ALIOR Banku – dedykowany 
Makler. Preferencyjna 
Warunkowa Brokerska Linia 
Kredytowa. 

- Opcjonalnie doradztwo prawne,
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Raiffeisen Bank 
Polska SA

- Friedrich 
Wilhelm 
Raiffeisen ,
- rachunek 
osobisty i konto 
lokacyjne

aktywa w wys. 
500.000 zł / 
usługa Portfolio 
Management 
dostępna od 1 
mln zł

tak - 
negocjowana

0 %, ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
środków na 
koncie 
lokacyjnym z 
oprocentowanie
m - 4,0 %

- VISA Platinum,

- MasterCard PLATINUM

- MasterCard Class&Club

- MasterCard World Signia

- otwarta architektura 
produktowa,

- doradztwo podatkowe (we 
współpracy z renomowanymi 
kancelariami), doradztwo w 
dziedzinie w nieruchomości,

- doradztwo w zakresie sukcesji 
(dziedziczenie),

- oferta off-shore (Kathrein 
Privatbank),

- art banking,

- pożyczki pd aktywa płynne,

- Portfolio Management, usługa 
doradztwa finansowego,

- certyfikowani doradcy w 
European Planning Association – 
European Financial Advisor 
(EFA).

Ponadto we wszystkich usługach występują:
➢ dedykowany Doradca i obsługa w dedykowanych Oddziałach,
➢ możliwość negocjowania warunków lokat i kredytów,
➢ oferta inwestycyjna: produkty rynków finansowych, produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne (w tym z indywidualnymi strategiami inwestycyjnymi).

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