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Zestawienie oferty usług typu Private Banking na dzień 30.09.2022

(na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów i danych prasowych)
Bank

PKO Bank Polski

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

- Bankowość
aktywa w wys.
Prywatna
1 mln zł
- Konto
PLATINIUM II

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
bez opłat

0 %,

Dostępne prestiżowe karty

- PKO VISA Infinite - karta
Infinite od października
wydawana jest w nowej
unikalnej formie karty
metalowej ze stopu wolframu
- PKO MasterCard Platinum

Dodatkowe elementy oferty

- Doradcy Bankowości Prywatnej
PKO Banku Polskiego posiadają
certyfikat EFA przyznawany przez
fundację European Financial
Planning Association EFPA po
ukończeniu szkolenia i zdaniu
egzaminu. Posiadanie tego
certyfikatu świadczy o najwyższych
kwalifikacjach zawodowych w
zakresie doradztwa finansowego.
- Indywidualna obsługa przez
osobistego doradcę w
nowoczesnych, komfortowych
Biurach Bankowości Prywatnej w
11 miastach – Bydgoszczy,
Gdańsku, Katowicach, Krakowie,
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie,
Warszawie, Wrocławiu,
Białymstoku oraz Lublinie lub - na
życzenie Klienta - w innym
dogodnym dla niego miejscu;
- Opieka doradcy, który zapewnia
profesjonalną obsługę i zarządzanie
finansami Klienta oraz indywidualne
podejście w zakresie inwestycji
finansowych przy wykorzystaniu
pełnej gamy produktów
depozytowych i inwestycyjnych:
lokaty strukturyzowane, instrumenty
rynku pieniężnego oraz rynku
kapitałowego: jednostki udziałowe

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

funduszy inwestycyjnych otwartych
oraz funduszy inwestycyjnych
zamkniętych - publicznych i
niepublicznych, możliwość
korzystania z bezpłatnych usług
maklerskich w celu inwestowania na
giełdzie papierów wartościowych
(kompleksowa oferta produktów
finansowych PKO Banku Polskiego
i jego Grupy Kapitałowej). Warunki
transakcji ustalane są indywidualnie;
- Dostęp do usług maklerskich za
pośrednictwem osobistego maklera
lub z poziomu Konta Platinium II
poprzez serwis internetowy, dostęp
do produktów skarbowych przy
wykorzystaniu serwisu
internetowego iPKO Dealer
(prowadzenie rachunku papierów
wartościowych w ramach usług
powierniczych - bezpłatne);
- Obsługa w Call Center
Bankowości Osobistej i Bankowości
Prywatnej PKO Banku Polskiego
dedykowane do obsługi
najważniejszych klientów Banku;
- Możliwość skorzystania z oferty
prestiżowych kart kredytowych oraz
kredytu gotówkowego Platinium.
Karty kredytowe umożliwiają
skorzystanie z usług Concierge i
assistance;
- Klientom zainteresowanym
zaawansowanym poziomem
zarządzania finansami bank
udostępnia dedykowane analizy
techniczne dla rynku kapitałowego i
makroekonomiczne;

Bank

BNP Paribas Bank
Polska S.A.

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

- Wealth
Management,
- Konto osobiste
z planem
taryfowym
Bankowość
Prywatna,

1 mln zł aktywów
lub równowartość
tej kwoty w
walucie obcej,
obsługa
członków
rodziny. Dla
klientów
posiadających
aktywa powyżej
10 MPLN –
segment Family
Fortunes –
rozszerzona
oferta i
dedykowany
serwis.

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
indywidualnie
negocjowana,
maksymalnie
80 zł
miesięcznie;

0 %,

Dostępne prestiżowe karty

- karta debetowa Wealth
Management Mastercard
możliwość
(również wersja mobilna),
lokowania
- karta Mastercard
nadwyżek na
Multiwalutowa,
rachunku
- karta Kredytowa Mastercard
Autooszczędzanie World Elite
brak opłaty,
lub Koncie
jeśli Klient
Lokacyjnym,
korzysta z
możliwość
usługi
negocjowania
doradztwa
warunków Konta
inwestycyjneg Lokacyjnego
o lub
zarządzania
portfelami
instrumentów
finansowych
w ramach
Biura
Maklerskiego
BNP Paribas
Bank Polska
S.A., lub
posiada 1 mln
zł aktywów.

Dodatkowe elementy oferty

- indywidualny Doradca Wealth
Management,
- Private Line – obsługa telefoniczna
dedykowana wyłącznie Klientom
Wealth Management,
- Opieka dedykowanego dealera
walutowego oraz preferencyjne kursy
wymiany walut,
- Rachunki walutowe z bogatym
wyborem dostępnych walut obcych,
- Platforma walutowa FX Planet
dostępna 24/7 – dostęp z poziomu
bankowości elektronicznej GOonline
bez dodatkowego logowania,
- Aplikacja mobila do wymiany walut
Godealer dostępna 24/7,
- Depozyty Dwuwalutowe na dowolny
okres od 14 do 365 dni- możliwość
otwarcia depozytu dwuwalutowego
online, poprzez platformę walutową
FX Planet,
- Terminowe Lokaty Strukturyzowane
gwarantujące 100% gwarancję
kapitału w terminie wykupu oraz
możliwość zawarcia umowy Lokat
Strukturyzowanych w bankowości
internetowej,
- Indywidualne podejście do
zarządzania aktywami Klienta
uzależnione od poziomu
zaangażowania Klienta w proces
decyzyjny,
- Rachunek maklerski online 24/7 –
otwarcie rachunku online, dostęp z
poziomu bankowości elektronicznej
GOonline bez dodatkowego
logowania,
- Zarządzanie portfelem
inwestycyjnym – dostęp do rynków
globalnych (międzynarodowy asset
management),

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

- Indywidualne doradztwo do
funduszy inwestycyjnych oraz
instrumentów giełdowych - możliwość
przygotowania indywidualnych
rozwiązań inwestycyjnych w postaci
certyfikatów strukturyzowanych z
częściową lub pełną ochroną kapitału,
- Inwestycje zrównoważone i
odpowiedzialne – szeroka gama
produktów inwestycyjnych
uwzględniających kryteria ESG oraz
wspierające Cele Zrównoważonego
Rozwoju,
- Rozwiązania kredytowe skrojone
pod indywidualne potrzeby Klienta
dostępne w PLN i walutach obcych,
finansowanie spółek, Klientów
indywidualnych; niestandardowe
podejście do analizy różnych źródeł
dochodów oraz rodzajów
akceptowanych zabezpieczeń
- Kredyt hipoteczny ze stałym
oprocent. na okres 5 lub 10 lat,
- Aplikacja MyImpact pozwalająca
określić indywidualne preferencje i
wartości Klienta wobec realizacji
pozytywnego wpływu na środowisko i
kwestie społeczne, poprzez decyzje
inwestycyjne Klienta,
- Serwis transakcyjny GOonline:
transakcje na funduszach
inwestycyjnych, zawarcie lokaty
inwestycyjnej, podgląd rachunku
maklerskiego oraz rachunków usługi
Asset Management, autoryzacja
transakcji w postaci mobilnego
tokena, usługa Tożsamości
Elektronicznej MojeID oraz Profil
Zaufany,
- Aplikacja mobilna GOmobile:
funkcja Click2Call umożliwiająca

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

połączenie z Private Line bez
dodatkowej weryfikacji
demograficznej, funkcja BLIK,
realizacja opłaty za parking,
autostrady i bilety komunikacji
miejskiej, spłata karty kredytowej i
raty kredytu z konta w innym banku,
wnioskowanie o nowe produkty,
- E-podpis Autenti – rozwiązanie
pozwalające zdalnie wymieniać
dokumentację podpisywaną
elektronicznie. Doradca może
korzystać z podpisu zaawansowanego
i kwalifikowanego. Usługa bezpłatna
również dla Klientów Wealth
Management.
- Rozwiązania wielokanałowe w
nowoczesnym Systemie Front_End,
który umożliwia doradcy: podgląd
systemu bankowości elektronicznej
Klienta; możliwość przejrzenia historii
wniosków złożonych przez Klienta w
bankowości elektronicznej; możliwość
przejrzenia historii kontaktów z
Klientem; ukrycie wybranych danych
Klienta na jego życzenie – dzięki temu
rozwiązaniu tylko wąskie grono
pracowników Banku, posiada dostęp
do danych Klienta.
- Spotkania networkingowe oraz
rozwijające umożliwiające
poszerzenie wiedzy w zakresu
inwestycji, finansów, zarządzania,
rozwijania pasji.
Dodatkowe usługi i przywileje dla
Klientów Family Fortunes:
- Planowanie majątkowe w
szczególności: kompleksowa pomoc w
analizie sytuacji majątkowej pod
kątem obciążeń podatkowych i ryzyk

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

prawnych; koordynacja i wsparcie w
obsłudze rozwiązań zarządzania
majątkiem przy współpracy z
wyspecjalizowanymi podmiotami z
Grupy BNP Paribas; badanie wpływu
zmian otoczenia podatkowo-prawnego
na sytuację Klientów,
- Planowanie sukcesji: wsparcie w
procesie planowania sukcesji majątku
prywatnego i biznesowego; analiza
obciążeń podatkowych w zakresie
podatku od spadków i darowizn;
koordynacja procesów planowania
sukcesji z wykorzystaniem struktur
międzynarodowych w ramach Grupy
BNP Paribas; wsparcie w zakresie
długoterminowej ochrony aktywów
rodziny,
- Zarządzanie majątkiem
zgromadzonym w formie prywatnych
spółek celowych - Private Investment
Vehicles – podmioty te obsługujemy
w pełnym zakresie: od bankowości
codziennej, przez kredyty, depozyty,
po zaawansowane produkty
inwestycyjne,
- Indywidualne produkty i usługi
inwestycyjne: indywidualne strategie
asset management (DPM), certyfikaty
strukturyzowane w emisjach
zamkniętych,
- Pomoc w skorzystaniu z oferty BNP
Paribas na rynkach zagranicznych,
- Oferta w zakresie rozwiązań
filantropijnych dla Klientów –
doradztwo, strukturyzacja,
- Inwestycje w nieruchomości w
Polsce i za granicą – wycena,
transakcje, komercjalizacja,
zarządzanie we współpracy z BNP
Paribas Real Estate,

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

- Inwestycje w ekskluzywne aktywa:
wille, nieruchomości zagraniczne,
winnice,
- Finansowanie zakupu jachtów i
samolotów,
- Kredyty na zakup nieruchomości za
granicą,
- Rachunki Escrow dla rozliczenia
transakcji kupna i sprzedaży
udziałów /akcji w spółkach
prywatnych.

Bank

Citi Handlowy /
Bank Handlowy w
Warszawie SA

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.
Citigold Private
Client /
konto Citigold
Private Client

Kryterium
kwalifikacji

aktywa w
wysokości: 4
mln. zł.

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
0 zł, gdy w
0%
danym
miesiącu
średnie saldo
na wszystkich
rachunkach
wynosi min. 4
mln. Zł oraz
spełnione są
dodatkowe
kryteria
(zlecenia
walutowe,
kredyt
hipoteczny
lub
odpowiednia
wartość
portfela bez
depozytów)
70 zł gdy w
danym
miesiącu
saldo większe
od 4 mln. Zł
ale nie są
spełnione
dodatkowe
kryteria
300 zł w
pozostałych
przypadkach

Dostępne prestiżowe karty

- World Elite Debit
MasterCard®
- Citibank World Elite
MasterCard Ultime

Dodatkowe elementy oferty

- Oferta na powitanie dla nowych
klientów Private Banking z nagrodą
finansową do 12 000 zł
- Program Poleceń Klientów Private
Banking z nagrodą finansową do 6
000 zł dla osoby polecającej i 2 000
zł dla osoby poleceonej.
- Zespół ekspertów bankowości
prywatnej – profesjonalny zespół
ekspertów z 6 obszarów świata
finansów w każdym oddziale
Citigold (unikatowy zakres wsparcia
w Polsce)
- Spersonalizowane Doradztwo
Inwestycyjne - możliwość
zweryfikowania lub zbudowania
portfela inwestycyjnego,
dopasowanego do własnych potrzeb
i planów finansowych, przy
uwzględnieniu akceptowalnego
poziomu ryzyka
- Zamknięte seminaria inwestycyjne
i ubezpieczeniowe, zamienione w
czasie pandemii na webinaria.
- Globalna usługa maklerska możliwość zakupu i sprzedaży
instrumentów finansowych w Polsce
i na największych światowych
giełdach.
- Doradztwo na rynku
zagranicznych akcji, obligacji
skarbowych i korporacyjnych.
- Kompleksowe wsparcie w
obszarze sukcesji majątku i
planowania spadkowego.
- Status Citigold - posiadanie statusu
Klienta Citigold w jednym kraju,
uprawnia do korzystania z
przywilejów konta w innych

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

krajach. Wystarczy spełnić warunki
bezpłatnego prowadzenia konta w
jednym z krajów.
- Citigold Lounges - dostęp do
ponad 100 prestiżowych oddziałów
Citi zlokalizowanych w
największych miastach na całym
świecie, w tym między innymi w
Dubaju, Pekinie, Londynie, czy przy
Piątej Alei w Nowym Jorku.
- Citibank Global Transfers Przelewy natychmiastowe pomiędzy
kontami Citi Handlowy w Polsce, a
kontami Citi za granicą.
- Rozszerzony pakiet Priority Pass Nielimitowana liczba wejść do
saloników VIP na ponad 1200
lotniskach na całym świecie, oraz 5
dodatkowych wejść miesięcznie dla
znajomych i bliskich
- Produkty bankowe na
indywidualnie negocjowanych
zasadach (wymiana walut, produkty
kredytowe, depozytowe,
inwestycyjne)
- Bezpłatne ubezpieczenie podróżne
dla Klienta i jego bliskich
- Globalna usługa elite concierge z
opcją „never - say - no”
- Porady Stylisty w DH Vitkac oraz
10% zniżki w hotelach i
restauracjach Grupy Likus
- 5 Bezpłatnych transferów
limuzyną na/z lotnisko w Polsce
oraz 40% zniżki na wynajem
samochodu z kierowcą

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

ING Bank Śląski SA - Private
Banking /
Wealth
Management
- Konto Active

Kryterium
kwalifikacji
aktywa w ING
Banku min. 1
mln zł
lub
inwestycje w
ING Banku min.
500 tys. zł

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
bez opłat

0% ;
możliwość
lokowania
nadwyżek na
Otwartym Koncie
Oszczędnościowym
PREMIUM oprocentowanie
zmienne, podawane
w stosunku
rocznym

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

- karta kredytowa VISA Infinite - Obsługa przez dedykowanych
doradców z europejskim
z bogatym pakietem usług
certyfikatem EFA EFPA,
dodatkowych

- Dedykowany serwis telefoniczny
- Bezpłatna usługa Doradztwa
Inwestycyjnego
- Robot inwestycyjny z czterema
profilami inwestycyjnymi,
obługiwane w pełni digitalowo
- Rachunek Maklerski z
dedykowaną ofertą Obligacji
Skarbowych
- Oferta Inwestycji Portfelowych
(UFK)
- Rozwiązania pozwalające na
planowanie sukcesji majątku
prywatnego
- Preferencyjne warunki cenowe dla
oferty kredytowej w kwocie
powyżej 50 tys. zł.
- Dedykowana oferta leasingu dla
klientów prowadzących działalność
gospodarczą
- Kantor walutowy w Moim ING z
preferencyjnymi warunkami
- Szereg merytorycznych
Webinarów dla Klientów - tematyka
rynkowa, inwestycyjna, i
oszczednościowa,
cyberbezpieczeństwo itp.
- Współpraca z Fundacją Sztuki
Polskiej ING - inspirowanie
tematyką sztuki współczesnej,
możliwości filantropijne.

Bank

BANK PEKAO SA

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.
- Bankowość
Prywatna,
- Konto Private
Banking

Kryterium
kwalifikacji
płynne aktywa
zdeponowane w
banku w wys.
min. 1 mln zł,

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

0 zł, gdy w
0,00%
danym
na koncie Private
miesiącu
Banking
średnie saldo
na wszystkich
rachunkach
powyżej 1
mln. zł

- debetowa karta wielowalutowa
World Elite Debit Mastercard,
- karty kredytowe: Pekao World
Elite Mastercard, Pekao VISA
Infinite

- Wysokie kompetencje doradców,
którzy posiadają certyfikaty
Doradcy Finansowego EFPA.
- Dostępna usługa doradztwa
inwestycyjnego, która polega na
udzielaniu indywidualnych
rekomendacji inwestycyjnych,
uwzględniających potrzeby oraz
sytuację finansową klienta.
- Konto Private Banking w ramach
Jednej umowy zapewnia dostęp
zarówno do rachunku, jak i
obsługi w Bankowości Prywatnej.
Konto Private Banking i usługi z
nim związane zapewniają
bezpłatne wypłaty gotówki z
bankomatów na całym świecie,
standardowe polecenia przelewu
(krajowe i zagraniczne), zlecenia
stałe i polecenia zapłaty, wydanie i
wznowienie karty debetowej do
konta. Konto jest dostępne w
ramach usługi bankowości
elektronicznej: przez internet
(serwis Pekao24) oraz mobilnie
(PeoPay).
- Sprawna realizację transakcji
świadczy Infolinia Bankowości
Prywatnej (usługa bankowości
telefonicznej) pod numerem +48
22 591 20 10.
- Pekao jest jednym z dwóch
banków na rynku świadczących
usługę skrytek sejfowych, z
których korzystają również klienci
bankowości prywatnej.
- Posiadacze nowego Konta

400 zł w
pozostałych
przypadkach

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

Private Banking mogą także
korzystać bezpłatnie z
prowadzenia rachunku
maklerskiego w Biurze
Maklerskim Pekao, gdzie mają
możliwość inwestowania na 20
giełdach zagranicznych.
- Zakres współpracy w rama
ch oferty private banking obejmuje
również obsługę spółek
prowadzonych przez klientów
bankowości prywatnej. Klienci
poprzez kontakt z doradcą private
banking mają możliwość zlecania
czynności operacyjnych, zarówno
na rachunkach indywidualnych,
jak i firmowych. Ponadto firmy
prowadzone przez klientów
bankowości prywatnej mają dostęp
do szerokiej oferty inwestycyjnej
w Banku Pekao, w tym w Biurze
Maklerskim.
- Indywidualne warunki cenowe
dla kredytów gotówkowych i
hipoteki oraz inne niestandardowe
rozwiązania w zakresie
finansowania.
- Liczne wyróżnienia potwierdzają
wysoką jakość usług private
banking w banku oraz dostępność
rozwiązań odpowiadających
potrzebom wyjątkowo
wymagającej grupy
najzamożniejszych klientów potwierdzeniem bardzo dobrej
oferty bankowości prywatnej
Banku Pekao jest uznanie jej już

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

po raz szósty z rzędu za najlepszą
w Polsce, według magazynu
Global Finance. Ranking Private
Bank Awards 2021 magazynu
Global Finance to jedno z
najbardziej wszechstronnych
opracowań klasyfikujących oferty
banków dla najzamożniejszego
sektora klientów. Dodatkowo,
Bank Pekao po raz piąty z rzędu
(edycje 2017, 2018, 2019, 2020 i
2021) otrzymał najwyższą,
pięciogwiazdkową notę w
prestiżowym rankingu bankowości
prywatnej magazynu „Forbes”.
Tytuł Laureata oraz Złote Godło w
konkursie Najwyższa Jakość
Quality International 2021 w
kategorii QI PRODUCT – produkt
najwyższej jakości otrzymało
Konto Private Banking.

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Bank Millennium SA - Bankowość
Prywatna
Millennium
- Konto
Bankowości
Prywatnej

Kryterium
kwalifikacji
aktywa w Banku
Millennium w
wys. min. 1 mln.
zł

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
0 zł

0,00%

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

- Millennium MasterCard World - Szeroka paleta otwartych
Elite,
funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez krajowe i
- Millennium MasterCard World
zagraniczne firmy inwestycyjne,
Elite VIP,
inwestujące na rynkach
- Millennium World Debit
walutowych, surowcowych,
MasterCard
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,
- Ubezpieczenia inwestycyjne,
- Seminaria z zakresu ekonomii,
kultury i sztuki,
Specjalny program przywilejów
dla posiadaczy elitarnych kart w
tym m.in.: ubezpieczenie w
podróży zagranicznej z limitem
do 1 mln EUR, Priority Pass bez
limitu wejść dla posiadacza karty
i osób towarzyszących, Pakiet
Concierge, Pakiet Assistance.

Bank

Santander Bank
Polska SA

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.
- Usługi Private
Banking
- konto Private
Banking

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

aktywa w
bez opłat dla 0 %
wysokości 1 mln. Kientów
zł.
spełniających
kryteria
segmentacji
do private
banking

Dostępne prestiżowe karty

- MasterCard World Elite
- VISA Platinum,

Dodatkowe elementy oferty

- Zespół bankierów prywatnych
współpracujących z klientami
private banking - jedne z
najliczniejszych w Polsce i jeden z
najbardzej doświadczonych
zespołów, z najwięszą liczbą
bankierów posiadających
Europejski Certyfikat Doradztwa
Finansowego (EFPA, EFP)
- Usługi maklerskie - świadczone
w ramach Santander Biuro
Maklerskie - dostęp do tysięcy
instrumentów – akcji, obligacji,
ETF-ów – na wybranych giełdach
zagranicznych, np. w Londynie,
Frankfurcie czy Nowym Jorku,
oraz na warszawskim parkiecie –
inwestowanie samodzielne oraz ze
wsparciem specjalistów w ramach
usługi Aktywne Doradtwo
Giełdowe
- Obligacje - zakup i sprzedaż
obligacji Skarbu Państwa na
rynku wtórnym za pośrednictwem
Santander Biuro Maklerskie i
Departamentu Usług Skarbu
Santander Bank Polska
- Global value proposition Usługa globalna, umożliwia
korzystanie z wiedzy i
doświadczeń ze wszystkich
rynków działalności Grupy
Santander ( m.in.
Międzynarodowy status Klienta
Private Banking, pomoc w
nawiązaniu relacji z placówką
zagraniczną Grupy Santander - w

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

założeniu konta za granicą oraz w
on-boardingu Klienta w wybranym
kraju obecności Grupy Santander)
- Fundusze Inwestycyjne Otwarte bardzo szeroka oferta tzw.
tzw,"otwarta architektury"
funduszy inwestycyjnych,
fundusze Santander Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych oraz
funduszy trzecich, fundusze o
strategiach nwestycyjnych w
Polsce i globalnie
- Usługa doradztwa
inwestycyjnegona funduszach
inwestycyjnych - świadczona
przez Santander Bank Polska
S.A. , umożliwia
wyselekcjonowanie spośród ponad
800 funduszy dystrybuowanych
przez bank.i zarekomendowanie
Klientom optymalnego portfela
funduszy inwestycyjnych,
zgodnych z profilem
inwestycyjnym klienta.
- Lokaty strukturyzowane produkty z potencjałem zysku przy
jednoczesnej 100-procentowej
ochronie zainwestowanego
kapitału, indywidualne, warunki
produktu przy kwotach od 1 mln
PLN lub ich równowartości w
innej walucie, warunki produktu
przy kwotach od 1 mln PLN lub
ich równowartości w innej walucie
- Obligacje strukturyzowane emitowane przez współpracujące z
Santander Bank Polska

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

zagraniczne banki inwestycyjne o
wysokiej wiarygodności
kredytowej, oparte o akcje i
indeksy giełdowe, ze stopą zwrotu
i poziomem ochrony kapitału
dopasowanymi do indywidualnych
potrzeb (oferta w ramach usługi
doradztwa inwestycyjnego w
Santander Biuro Maklerskie)
- Złoto inwestycyjne - możliwość
uzupełnienia portfela inwestycji
kapitałowych o kruszec w formie
fizycznej
- Kantor Santander - transakcje
wymiany waluty natychmiastowe
lub planowane (jednorazowe, stałe
czy warunkowe), realizowane
samodzielnie przez Klientów w
usługach elektronicznych
Santander internet lub aplikacji
mobilnej Santander mobile
- Przewalutowania z bankierem
prywatnym - transakcje wymiany
walut realizowane przy wsparciu
bankiera prywatnego na podstawie
dostępnych warunków negocjacji
- Przewalutowania z dealerem
walutowym - transakcje
telefoniczne na podstawie umowy
zawartej z Departamentem Usług
Skarbu, możliwość negocjacji
kursów wymiany walut
- Transakcje mobilne - Apple Pay,
Google Pay, Garmin Pay, Fitbit
Pay
(https://www.santander.pl/klientindywidualny/bankowosc-

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

internetowa/santander-mobile)
- Kredytowanie - wsparcie
bankiera prywatnego
dedykowanego do obszaru
kredytowego klientów priiivate
banking, indywidualne warunki
kredytowania, preferencyjne
stawki oprocentowania,
uproszczony proces wnioskowania
dla Klientów Santander Private
Banking
- Santander Exclusive - bezpłatna,
pozafinansowa usługa dodatkowa,
obejmuje m.in.obszar ekspercki, a
w nim m.in: transfer
międzypokoleniowy (wsparcie w
obszarze sukcesji, a także w
obsłudze prawnej i podatkowej
przez wybrane kancelarie) oraz
zakup dóbr luksusowych (wsparcie
prawne przy zakupie dóbr
luksusowych, świadczone przez
wybrane kancelarie
prawnopodatkowe)
- Bezpłatna usługa Cyber Rescue
dla klientów banku - wsparcie
ekspertów bezpieczeństwa w sieci
24/7.

Bank

ALIOR BANK SA

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

- Private
aktywa w wys.
Banking,
1 mln zł lub 0,5
- konto Elitarne mln zł w
inwestycjach

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
bez opłat dla 0 %,
klienta
spełniającego
kryteria - w
przeciwnym
razie: 100
PLN miesięcznie

Dostępne prestiżowe karty

- World Elite Debit
MasterCard® (której posiadacze

Dodatkowe elementy oferty

- Indywidualne doradztwo
inwestycyjne, świadczone przez
mogą korzystać m.in. z: Concierge, zespół licencjonowanych i
pakietu ubezpieczeń podróżnych,
doświadczonych maklerów oraz
programu Priority Pass)
doradców inwestycyjnych.
Przekazywane rekomendacje
- Karta Kredytowa World Elite™
maklerskie są dostosowane do
MasterCard (zapewniająca liczne
przywileje, m.in.: pomoc
ustalonej strategii oraz profilu
osobistych asystentów w ramach
inwestycyjnego klienta.
World Elite™ Concierge,program - Indywidualne emisje
Priority Pass umożliwiający
produktów strukturyzowanych
korzystanie z saloników
- Możliwość bezpośredniego
lotniskowych,gwarancję
inwestowania w akcje oraz
bezpieczeństwa podróży z Travel
obligacje (skarbowe oraz
Assistance World Elite.)
korporacyjne)
- Osobisty dealer walutowy oraz
możliwość zlecenia transakcji
przez telefon
- Możliwość bezpośredniego
inwestowania w instrumenty
pochodne na rynkach
towarowych, surowcowych i
walutowych
- Nowoczesne aplikacje mobilne
wspierające inwestowanie, m.in.
Alior Giełda czy Alior 4 Trader
- Obniżona prowizja od zleceń
giełdowych 0,19%
- Elastyczna forma finansowań
- Zaproszenia dla Klientów na
spotkania, zarówno
inwestycyjne, jak i nie związane
z rynkiem finansowym
- Niepowtarzalny wystrój oraz
dogodne i prestiżowe lokalizacje

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

oddziałów ( np. Hotel Europejski
Raffles czy Warsaw Spire, Olivia
Business Centre)
- Szeroka oferta funduszy
inwestycyjnych, Klienci Private
Banking mają dostęp do
najszerszej gamy funduszy
inwestycyjnych (13 TFI)

Bank

mbank S.A.

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

- Private Banking
& Wealth
Management
- konto osobiste
Private Banking

aktywa w
wysokości 1 mln
PLN lub 4 mln
PLN dla
zindywidualizow
anych uslug
wealth
management

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.
bez opłat po
spełnieniu
progów
kwalifikacji

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

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

Karty debetowe:
- eKarty wirtualne (bezpieczne i
wygodne do zakupów w
interncie.)
- mobilna karta Mastercard (bez
plastiku, dostępna od ręki.)
- Mastercard Debit Gold, VISA
Świat.
Karty kredytowe:
- World Elite Mastercard,
- VISA Platinium,
- Mastercard Miles&More
Premium,
- VISA Miles&More Premium.

- Certyfikowani doradcy EFPA.
- Rrachunki oszczędnościoworozliczeniowe w 15-tu walutach
obcych, usługa wielowalutowa i
mKantor (11 walut).
- Dedykowane call center.
- Zdalne kanały obsługi.
- Kompleksowe zarządzanie
majątkiem.
- Usługa asset management, w
tym strategie indywidualne oraz
6 strategii modelowych.
- Uługa doradztwa
inwestycyjnego, w tym w formie
portfeli indywidualnych oraz 6
portfeli modelowych w PLN,
EUR i USD.
- Bankowość inwestycyjna doradztwo transakcyjne,
transakcje giełdowe,
finansowanie we współpracy z
ekspertami z innych
departamentów mBanku
- Dradztwo modelowe, jak i w
pełni indywidualne powyżej
progu 4 mln zł
- Otwarta architektura
produktowa.
- Usługa prywatnego maklera.
- Usługa dealera rynków
finansowych.
- Planowanie spadkowe oraz
rozwiązania z zakresu sukcesji.
Usługa audytu sukcesyjnego i
prawno-podatkowego oraz

Bank

Nazwa programu
/ nazwa
rachunku podst.

Kryterium
kwalifikacji

Opłata za
Oprocentowanie
pakiet
rachunku
(miesięczna) podstawowego.

Dostępne prestiżowe karty

Dodatkowe elementy oferty

wdrożenie procedur compliance,
mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa rodziny i
posiadanych aktywów
- Złoto inwestycyjne.
- Inwestycje na rynku
nieruchomości.
- Wsparcie prawno-podatkowe
przy współudziale
wyselekcjonowanych kancelarii
prawno-podatkowych.
- Wsparcie ekspertów
bankowości korporacyjnej i
mInvestment Banking.
- Luksemburskie polisy
ubezpieczeniowe.
- Seminaria inwestycyjne,
seminaria prawne oraz inne
spotkania dla klientów.
- Niestandardowa oferta
kredytów ( indywidualne
warunki cenowe oraz
niestandardowe rozwiązania w
zakresie finansowania i
zabezpieczenia)
- mBank Private Concierge.

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

