Private banking
Nazwa banku/
nazwa rachunku

Alior Bank

Bank BGŻ BNP Paribas
Bankowośd Prywatna

Bank Millennium
Bankowośd Prywatna Millennium

Warunek założenia rachunku

aktywa min 400 tys. PLN lub kredyt min 1 mln PLN

Citi Handlowy
Citigold Select

Deutsche Bank
db Elite

100,00 PLN

Aktywa w Banku Millennium na poziomie 1 mln zł

0 zł

30,00 zł z możliwością negocjacji

brak dodatkowych warunków finansowych

brak dodatkowych warunków finansowych

konto dedykowane Klientom Private Banking

150,00 zł

300,00 zł

500,00 zł (do negocjacji)

ING BANK ŚLĄSKI SA
Konto Premium

Private Banking - aktywa w wys. min. 500 tys zł;
Wealth Management - aktywa w wys. min. 2 mln.
PLN

0,00 zł

Lion's Bank
PRIME

Brak warunków

99,00 zł

Pekao Private Banking
Eurokonto Prestiżowe

PKO Bank Polski
Bankowośd Prywatna

Warunek zwalniający z opłaty

Usługi dodatkowe

negocjacje indywidualne

- składanie zleceo przez telefon, e-mail bądź fax bezpośrednio u swojego
Bankiera (po uprzednim uruchomieniu usługi przez Klienta) – poprzez Zlecenia
Telekomunikacyjne
- zachowanie większej anonimowośd poprzez utajnione salda Klientów
- korzystanie z programu MasterCard Rewards w ramach karty debetowej
Private Banking World Debit MasterCard do konta Private Banking

Klient zwolniony jest z opłaty jeśli korzysta z usługi
co najmniej 600 tys. zł aktywów ulokwanych w Banku
Opłata negocjowana,
doradztwa inwestycyjnego lub z zarządzania
lub za jego pośrednictem
maksymalnie 80 PLN miesięcznie portfelami instrumentów finansowych w ramach
Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas

Bank Zachodni WBK
Konto VIP

Citi Handlowy
Citigold

Opłata za prowadzenie

brak

0 zł za prowadzenie konta osobistego pod
warunkiem wpływu 10 000 zł

średnie saldo na wszystkich rachunkach
min. 300 000 zł

opłata jest negocjowalna

1 mln zł aktywów lub
2 mln zł aktywów

- opieka kompetentnego i godnego zaufania Doradcy VIP,
- platynowa karta kredytowa umożliwiająca dostęp do saloników VIP na
lotniskach na całym świecie,
- lokaty negocjowane i strukturyzowane
- indywidualna polityka cenowa,
- telefoniczna i natychmiastowa realizacja zleceo przez Centrum Obsługi
Klientów Zamożnych,
- rabaty i zniżki w sklepach internetowych i stacjonarnych partnerów Programu
Rabatowego,
- bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego VIP,
- bezpłatny pakiet Usług Concierge dla posiadaczy karty Visa Electron VIP,
- bezprowizyjne wypłaty gotówki z bankomatów na świecie,
- Pakiet Ubezpieczeo Finansowych do karty Visa Electron VIP
- Rodzina VIP-korzyści dla nastoletnich członków rodziny.

- Konto Osobiste bez opłaty
-priorytetowa obsługa
-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
-darmowe wypłaty z wszystkich bankomatów za granicą
-darmowe i natychmiastowe przelewy międzynarodowe na rachunki Citi za
granicą
-darmowe konta walutowe
-awaryjna wypłata za granicą
-możliwośd przepinania karty debetowej między rachunkiem w PLN i w innych
walutach
-możliwośd otwarcia konta za granicą dla klientów przeprowadzających się
(dotyczy krajów gdzie Citi prowadzi działalnośd detaliczną)
-produkty bankowe na preferencyjnych warunkach
-doradztwo podatkowe

- oprocentowanie rachunku do 1,5% w zależności od kwoty środków na
rachunku
- bezpłatna wypłata ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
- bezpłatne przelewy krajowe i zagraniczne
- pakiet Concierge
- ubezpieczenie limitu do Konta
- Assistance do Konta
- realizacja zleceo na hasło przez telefon i e-mail

‘-obsługa przez dedykowanych Doradców w wyodrębnionych centrach obsługi
-platynowa karta kredytowa VISA z bogatym pakietem usług dodatkowych
(concierge , assistance, ubezpieczenia)
-Usługa Zarządzania Portfelem Inwestycyjnym
- Usługa Doradztwa Inwestycyjnego
-starannie wybrana oferta FIZ
-program Wealth Consulting
-doradztwo prawno-podatkowe, w zakresie sztuki oraz doradztwo edukacyjne
oferowane we współpracy z wyselekcjonowanymi partnerami.
-dedykowane produkty kredytowe
-dedykowany serwis telefoniczny - Serwis Premium
-specjalny program spotkao i seminariów dla klientów

Brak warunków

concierge, bankowośd internetowa z funkcją wyceny posiadanych
nieruchomości

- dedykowany Doradca
- dedykowana wielowalutowa karta debetowa
-dostęp do oferty prestiżowych kart kredytowych: karty Pekao World Elite
MasterCard (która z kartą debetowąWorld Elite Debit MasterCardtworzą
idealny pakiet World Elite najwyżej pozycjonowanych kart MasterCard na rynku
w Polsce i Europie) oraz Pekao Visa Infinite, które oferują np.:
- serwis concierge
-pakiet ubezpieczeo
-limit kredytowy.
Pekao World Elite MasterCard zapewnia zarówno Posiadaczowi, jak i osobie
towarzyszącej bezpłatny wstęp do saloników na lotniskach w wielu miastach na
całym świecie w ramach
programu Priority Pass. Pekao Visa Infinite – wysokie kwoty i szeroki zasięg
ubezpieczenia.

'- opieka doświadczonego doradcy, który zapewnia profesjonalną obsługę i
zarządzanie finansami Klienta oraz indywidualne podejście w zakresie
inwestycji finansowych
-dyskrecja i prestiż dzięki obsłudze w nowoczesnych i komfortowych Biurach
Bankowości Prywatnej oraz na życzenie Klienta w innym dogodnym dla Klienta
miejscu
-elastyczne procedury oraz indywidualnie uzgadniane warunki transakcji
-Call Center dla Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej
Brak opłaty za prowadzenie rachunku, zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług
-dostęp do oferty usług bankowych w tym m.in. Konta Platinium II,
Bankowości Prywatnej oraz sama obsługa w ramach umowy – bezpłatne.
prestiżowych kart kredytowych, kredytu gotówkowego Platinium
-dostęp do usług maklerskich za pośrednictwem dedykowanego maklera
-dostęp do funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych oraz funduszy
zagranicznych
-brak opłat za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w ramach usług
powierniczych
-brak opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO
BP

Średnia wartośd ulokowanych środków na
produktach depozytowych
oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Bank
Polska S.A.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen - min. 1 mln zł
Friedrich Wilhelm Diamond - min. 2 mln zł
Raiffeisen Bank Polska:
Friedrich Wilhelm Raiffeisen lub
Friedrich Wilhelm Diamond

'-Możliwośd prowadzenia rachunku bankowego w EUR/USD/GBP/
CHF.
-Szeroka oferta
produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
- regularnie organizowane seminaria z zakresu ekonomii, kultury i sztuki.
- Karty kredytowe z limitami nawet do 2 mln zł, bez opłat za wydanie bądź
użytkowanie karty
- specjalny program przywilejów WORLD ELITE MASTERCARD PRIVILEGES
- usługi Concierge na najwyższym międzynarodowym poziomie.
- ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej - posiadacz karty objęty jest
ubezpieczeniem bez konieczności użycia karty w trakcie podróży

‘- Konto Osobiste bez opłaty i priorytetowa obsługa
-wyjątkowe rozwiązania walutowe
-bezpłatna Usługa Doradztwa Inwestycyjnego
-innowacyjna oferta Produktów Strukturyzowanych
-bezpłatny wstęp do Executive Lounge
-darmowe wypłaty z wszystkich bankomatów za granicą
-darmowe przelewy międzynar. i awaryjna wypłata za granicą
średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 1 500
- darmowe konta walutowe, -możliwośd otwarcia konta za granicą
000 zł
- możliwośd przepinania karty debetowej między rachunkiem w PLN i w innych
LUB
walutach
wpływy na Konto Osobiste z tytułu wynagrodzenia
-produkty bankowe na preferencyjnych warunkach
min.
- doświadczony zespół ekspertów: Menedżer ds. Inwestycji, Ekspert ds. Rynków
40 000 zł
Finansowych, makler Domu Maklerskiego Banku Handlowego
-karta Citigold Select z pakietem „Korzyści i przywileje”
-korzystne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego
-najniższe oprocentowanie Kredytu Hipotecznego
-bezpłatne prowadzenie konta Citigold przez okres 3 lat - dla członków rodziny
Klienta
- doradztwo podatkowe

Nie pobiera się opłaty od
Klientów, którzy podpisali
Rachunek dedykowany dla Klientów Private Banking
Umowę dotyczącą obsługi w
(z pospisaną umową obsługi w ramach Private
Pionie Bankowości Prywatnej
Banking, posiadających aktywa na poziomie 1 mln zł)
(Umowa), za którą pobierana jest
odrębna opłata.

Konto Platinium II - aktywa finansowe w minimalnej
wysokości 1 mln zł

-karta kredytowa MasterCard World Elite,
-karta charge American Express (w tym Centurion)
-bankowośd dla przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
-strukturyzacja majątkowa (oferowana przy współpracy z zewnętrznymi
partnerami)
-oferta Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas, a w niej usługi
przyjmowania i przekazywania zleceo maklerskich, usługa zarządzania
portfelami instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego
-możliwośd zakupu i sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych
-szeroka gama polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych
-dostępne kredyty w PLN oraz w walutach EUR i USD, w przypadku gdy klient
posiada przychody w danej walucie
-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)

100,00 zł lub
200,00 zł

Wartośd obrotów na rynku kasowym lub liczba
kontraktów terminowych
zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych
prowadzonych
w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen : 100 tys. zł, 100
kontraktów
Friedrich Wilhelm Diamond - 200 tys. zł, 200
kontraktów

- Assistance & concierge
-ubezpieczenie do kart debetowych (od nieuprawnionego użycia karty)
-rachunki lokacyjne, pomocnicze i walutowe (szeroki wachlarz walut: 16 walut)
-możliwośd utajnienia danych Klienta
-dedykowane osoby do zarządzania produktami i usługami: Osobisty Opiekun,
Dealer walutowy, Makler papierów wartościowych
- usługa R-Alerts - powiadamianie smsem o transakcjach

