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Zestawienie oferty usług typu Private Banking na dzień 31.12.2015
(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 - Bankowość 
Prywatna 
- Konto 
PLATINIUM II

aktywa w wys. 
1 mln zł

bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite,
- MasterCard Platinum

- elastyczne procedury oraz 
indywidualnie warunki cenowe,
- dedykowane Call Center dla 
Bankowości ,
- dostęp do usług maklerskich za 
pośrednictwem dedykowanego 
maklera lub dodatkowo z poziomu 
Konta Platinium II poprzez kanał 
internetowy,
- dostęp do funduszy 
inwestycyjnych otwartych i 
zamkniętych oraz funduszy 
zagranicznych,
- brak opłat za wybrane usługi w 
Domu Maklerskim PKO BP.

NOBLE Bank

Pion Bankowości 
Prywatnej

Getin Noble Bank SA

- Private banking
- Rachunek 
Private Banking

- aktywa w 
wysokości 
500.000 zł lub 
kredyt 800.000 zł
lub dochód 30 tys
/ m-c

-  Asset 
Management  
(strategie  
indywidualne 
dostępne od 5 
mln złotych)

0 zł – bank 
zwalnia z 
opłat w 
przypadku 
aktywnej 
współpracy

99 zł/m-c – w 
pozostałych 
przypadkach

0 % - VISA Platinum,
- VISA Infinite od Pininfariny
- World MasterCard Noble Bank
- World Signia MasterCard
- World Elite MasterCard – 
karta metalowa
- Metal Platinum Debit 
MasterCard Noble Bank

- Partnerstwo biznesowe z Sotheby’s
International Realty – lidera rynku 
nieruchomości luksusowych
- własny Noble Concierge i 
Corporate Banking.
- lokaty strukturyzowane, doradztwo
art banking, 
- oferty obligacji korporacyjnych i 
funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych,
- Wealth Guard - unikalna grupa 
produktów stworzona w celu 
zabezpieczenia prawnego, 
podatkowego i finansowego 
Klientów – opracowana przez 
renomowaną Kancelarię Prawniczą. 

http://www.privatebanking.pl/
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Bank BGŻ BNP 
Paribas S.A.

- Private banking
- Rachunek 
Private Banking

aktywa w 
wysokości 600 
tys. PLN

maksymalnie 
80 PLN 
miesięcznie; 

brak opłaty, 
jeśli klient 
korzysta z 
usługi 
doradztwa 
inwestycyjneg
o lub z 
zarządzania 
portfelami 
instrumentów 
finansowych 
w ramach 
Biura 
Maklerskiego 
Banku BGŻ 
BNP Paribas 

0 % - MasterCard World Elite
- MasterCard Gold
- American Express (Centurion)

- Zarządzanie portfelem 
inwestycyjnym – dostęp do 
rynków globalnych 
- Indywidualne doradztwo do 
funduszy inwestycyjnych
- Planowanie majątkowe i 
planowanie sukcesji
- Pomoc w otwarciu rachunku 
bankowego poza granicami w 
ramach Grupy BNP Paribas
- Oferta Biura Maklerskiego 
Banku BGŻ BNP Paribas, 
- Możliwość zakupu i sprzedaży 
dłużnych instrumentów 
finansowych
- Szeroka gama polskich i 
zagranicznych funduszy 
inwestycyjnych
- Kredytowanie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i 
sytuacji klienta w PLN oraz w 
walutach obcych
- Dostęp do międzynarodowych 
usług BNP Paribas Wealth 
Management (Art Banking, 
pośrednictwo w zakupie 
nieruchomości za granicą, inne 
inwestycje alternatywne)
- Zaproszenia na wydarzenia 
kulturalne i sportowe, w 
szczególności turnieje tenisowe 
(Roland Garros, Davis Cup)
- Oferta w zakresie rozwiązań 
filantropijnych dla klientów
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Bank Handlowy w 
Warszawie S.A., 

Citi Handlowy

- Oferta Citigold, 
Oferta Citigold 
Select, 
International 
Personal Banking
(IPB), Citi 
Private Banking 
(CPB)
- Konta Osobiste
typu: Citigold, 
Citigold Select, 
Usługa IPB, 
Usługa CPB

Citigold - aktywa
w wys. 300.000 
zł 

Citigold Select  –
1.500.000 zł 

IPB - 500 tys. 
USD

Citi Private Bank 
London – 10 mln.
USD

bez opłat dla 
Klientów 
spełniających 
kryteria 
kwalifikacji 

w przeciwnym
wypadku: 100 
zł /m-c 
(Citigold), 
300zł / m-c 
(Citigold 
Select)

0,00%
ale jest 
możliwość 
negocjowania 
warunków 
lokaty/konta 
oszczędnościowego

- Czarna karta do konta Citigold 
Select,

- Złota karta do Konta Citigold, 

- Karta Kredytowa Citibank 
World Elite™ MasterCard® 
Ultime, 

- Karta Kredytowa Citibank 
Premier Miles

- doradztwo podatkowe 
- program Concierge 
- usługa art banking 
- wyjątkowe rozwiązania 
walutowe, w tym kursy 
walutowe na poziomie kursów w
kantorach internetowych 
- bezpłatna Usługa Doradztwa 
Inwestycyjnego 
- innowacyjna oferta Produktów 
Strukturyzowanych 
- bezpłatny wstęp do Executive 
Lounge 
- globalne rozwiązania 
finansowe 
- podukty Bankowe na 
preferencyjnych warunkach

ING Bank Śląski SA - Premium,  
Private Banking,
Wealth 
Management 

- Konto 
Premium

Premium – od 
150 tys zł 
aktywów lub 10 
tys. zł 
wpływów/mies.  
Private Banking
- aktywa w wys. 
min. 500 tys zł; 
Wealth 
Management - 
aktywa w wys. 
min.  2 mln. zł 

bez opłat 0 %,

ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
nadwyżek na 
kontach 
oszczędnościowych

- Platynowa karta kredytowa 
VISA z bogatym pakietem usług
dodatkowych

- usługa Zarządzania Portfelem 
Inwestycyjnym,
- usługa Doradztwa 
Inwestycyjnego, 
- starannie dobrana oferta FIZ,
- program Wealth Consulting – 
doradztwo prawno-podatkowe w 
zakresie sztuki oraz edukacji,
- dedykowane produkty 
kredytowe: Pożyczka Pieniężna 
Private Banking z 
zabezpieczeniem na aktywach,
- 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, 

tak – 
negocjowana 
maksymalnie 
400 zł 
(miesięcznie)

0,10% - VISA Infinite

- World Elite MasterCard

- VISA Platinum,

- MasterCard Platinum.

- World Elite Debit MasterCard

- wysokie kwalifikacje doradców
certyfikaty: EFPA i CPC.
- dla posiadaczy World Signia 
lub Visa Platinum program 
Private Consulting zapewniający 
dostęp do partnerów z zakresu 
m.in.: pośrednictwa na rynku 
sztuki, nieruchomości, doradztwa 
prawnego i podatkowego, sukcesji
majątku.
- obsługa spółek prowadzonych 
przez Klientów Bankowości 
Prywatnej,

mbank S.A. - Private 
Banking, 
mWealth 
Management
- rachunek -  
Private Banking

aktywa w wys. 

1 mln. zł – próg 
przystąpienia do 
usługi Private 
Banking mBanku

2 mln. zł – 
doradztwo 
inwestycyjne,

5 mln. zł – 
indywidualne 
strategie asset 
management.

tak - 
negocjowana, 
Standard – 
120
Premium – 30
Excellent - 0

- Rachunek 
Private Banking 
– 0,1%

- MasterCard World Elite,

- American Express Gold, 
Platinum, Centurion.

- MasterCard Miles&More 
Premium.

- kompleksowe zarządzanie 
majątkiem, 
- doradztwo inwestycyjne, 
- indywidualne i modelowe 
strategie inwestycyjne w ramach 
asset management 
- aktywnie zarządzane produkty 
inwestycyjne 
- otwarta architektura 
produktowa 
- optymalizacja podatkowa 
- transfer międzypokoleniowy 
- inwestycje alternatywne np.:  
na rynku nieruchomości, private 
equity 
- bogaty pakiet Concierge oraz 
spotkania/seminaria dla 
klientów.
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Bank Millennium SA - Bankowość 
Prywatna 
Millennium
- Konto 
Bankowości 
Prywatnej

aktywa w Banku 
Millennium w 
wys. 1.000.000 zł

0 zł 0,00% - Millennium MasterCard World
Elite,

- Millennium MasterCard World
Elite VIP,

- Millennium World Debit 
MasterCard

- szeroka paleta otwartych 
funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez krajowe i 
zagraniczne firmy inwestycyjne, 
inwestujące na rynkach 
walutowych, surowcowych, 
kapitałowych, nieruchomości i 
innych,
- możliwość inwestycji w 
różnorodne okazje inwestycyjne 
oferowane przez fundusze 
zamknięte,
- produkty strukturyzowane – 
rozwiązania inwestycyjne z 
pełną gwarancja kapitału 
dostępne w formie obligacji, 
bankowych papierów 
wartościowych oraz lokat 
bankowych,
- inwestycje alternatywne – art. 
Banking – inwestowanie nie 
tylko w dzieła sztuki ale także 
antyki czy zabytkowe zegarki,
- usługi maklerskie,
- doradztwo podatkowe,
- ubezpieczenia inwestycyjne,
- seminaria z zakresu ekonomii, 
kultury i sztuki,
- specjalny program przywilejów
dla posiadaczy elitarnych kart – 
w tym ubezpieczenia w podróży 
zagranicznej z limitami  do 1 
mln. Euro
- usługi Concierge.
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Deutsche Bank Polska SA - Elite Private 
Banking
- db Elite

ustalane 
indywidualnie

Tak, 
negocjowana.

0,25 – 1,5 % 
ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
środków na 
koncie 
oszczędnościowym

- DB MasterCard GOLD,
- IQ World MasterCard,
- DB MasterCard Platinum wraz
z kartą Priority Pass.

- opieka dwóch doradców oraz 
dostępność Menedżerów Private 
Banking.
- doradztwo inwestycyjne, 
bezpłatne rekomendacje, 
indywidualny makler, 
- 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),
- atrakcyjne zniżki u Partnerów,
- mozliwośc skorzystania z oferty 
PWM Luxemburg
- infolinia EliteLine,
- udział w turniejach golfowych.

ALIOR BANK  SA - Private 
Banking,
- konto osobiste 
Private Banking 
(z możliwością 
utajnienia 
wszystkich 
rachunków 
Klienta)

aktywa w wys. 
400.000 zł lub 
kredyt powyżej 
1.000.000 zl

tak – 
negocjowana 
(max 100 zł)

0,00% - MasterCard World Elite -  
(dodatkowo klient otrzymuje 
srebrną monetę kolekcjonerską 
„Dama z gronostajem”),

- karta Private Banking World 
Debit MasterCard - z 
programem premiowym, 
atrakcyjnym pakietem 
ubezpieczeniowym oraz Priority
Pass, dedykowana wyłącznie 
Klientom Private Banking.

- Asset Management Money Makers
: pełna transparentność, możliwość 
pełnego monitorowania działań.
- indywidualne emisje produktów 
strukturyzowanych, 
- złoto inwestycyjne,
- elastyczna forma finansowań.
- usługi pozafinansowe w ramach 
oferty Alior Private Banking Wealth
Care:  doradztwo podatkowe; 
doradztwo w zakresie sukcesji 
majątkowej i transferu 
międzypokoleniowego; obrót i 
zarządzanie nieruchomościami, 
inwestycje alternatywne 
- spotkania: inwestycyjne, jak i nie 
związane z rynkiem finansowym
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Raiffeisen Bank 
Polska SA

- Friedrich 
Wilhelm 
Raiffeisen ,
- pakiet Friedrich 
Wilhelm 
Raiffeisen 
- pakiet  Friedrich
Wilhelm 
Raiffeisen 
Diamond

Aktywa 
Klientowskie 
min. 1.000.000 zł

negocjowana 0 %, ale istnieje 
możliwość 
lokowania 
środków na 
koncie 
lokacyjnym

- MasterCard World Elite

- Visa Platinum

- certyfikowani doradcy w 
European Planning 
Association:European Financial 
Advisor (EFA) i European 
Financial Planner (EFP),
- doradztwo inwestycyjne oparte 
o Behawioralną Teorię Portfela,
-sprzedaż złota w gramaturze 
zgodnej z wymaganiami Klienta,
- otwarta architektura 
produktowa,
- doradztwo podatkowe (we 
współpracy z renomowanymi 
kancelariami), doradztwo w 
dziedzinie w nieruchomości,
- doradztwo w zakresie sukcesji 
(dziedziczenie),
- osobisty makler w DM 
Raiffeisen Brokers.
- bankowość międzynarodowa 
(Kathrein Privatbank),
- art i wine banking,
- pożyczki pd aktywa płynne,
- program concierge,
- cykliczne seminaria i imprezy,
- doradztwo edukacyjne.

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.

http://www.privatebanking.pl/

