
Nazwa banku/

nazwa rachunku
Warunek założenia rachunku Opłata za prowadzenie Warunek zwalniający z opłaty Usługi dodatkowe

Bank BPH

Maksymalne Konto
brak 19,99 PLN albo 0,00 PLN

wpływ w wysokości min. 7 500 PLN na rachunek lub aktywa w 

wysokości 100 000 PLN

- bezpłatny pakiet usług assistance (domowe, samochodowe i podróżne)

- ubezpieczenie w podróży

- bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie

- preferencyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe (2,75%)

- lokata nocna

- limit na koncie bez opłaty za przyznanie do 5000 PLN
- karty kredytowe na preferencyjnych warunkach

- osobisty doradca

- rachunek inwestycyjny bez opłaty za prowadzenie

- konto walutowe bez opłaty za prowadzenie

Bank Milllennium

Konto Osobiste Prestige

warunkiem posiadania rachunku są aktywa 

w min. wysokości 100 000 PLN lub łączne 

wpływy zewnętrzne na ROR min. 10 000 PLN 

miesięcznie 

0,00 PLN w przypadku spełnienia 

warunku prowadzenia 

rachunku/70,00 PLN

 wpływy w wysokości min. 10 000 PLN miesięcznie lub aktywa w 

wysokości min. 100 000 PLN

- możliwośd prowadzenia rachunku bankowego w EUR/USD/GBP/ CHF. 

Szeroka oferta produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych i 

ubezpieczeniowych. 

- usługi maklerskie
- opieka Doradcy Prestige.

- Karty kredytowe wiodących systemów płatniczych: VISA, 

MASTERCARD® i AMERICAN EXPRESS®. 

- karta MILLENNIUM VISA PLATINUM - wysoki limit kredytowy (nawet do 
100 000 PLN bez zabezpieczeo), a także możliwośd rozłożenia spłaty 

wybranych transakcji bezgotówkowych na równe miesięczne raty. Do 

karty :

•         bezpłatny pakiet bezpieczeostwa  

•         bezpłatny pakiet „Ubezpieczenie w podróży zagranicznej” 

•         bezpłatny pakiet „Concierge Platinum” – pomoc w codziennych 
sytuacjach

•         bezpłatny pakiet „Assistance Platinum” - wsparcie w nagłych, 

nieprzewidzianych  wypadkach

•        Program Platinum - dostęp do informacji o najważniejszych 

wydarzeniach kulturalnych oraz imprezach turystycznych

Bank Pekao
Eurokonto Premium, Eurokonto 

Premium Plus 

deklaracja średniomiesięcznych wpływów 

na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

w wysokości co najmniej 7500 PLN, lub 

których średnie saldo środków pieniężnych 
na rachunkach w Banku oraz w Grupie 

Kapitałowej 

Pekao SA wynosi co najmniej 50 000 PLN.

16,99 PLN - Premium                                
17,99 PLN - Premium Plus

- możliwośd skorzystania ze zindywidualizowanej obsługi i wsparcia 
certyfikowanego Doradcy Osobistego 

 - dostęp do oferty dedykowanej tylko do Premium
- Nawigator Inwestycyjny - dopasowanie unikalnego modelu planowania 

inwestycyjnego  

- wybór optymalnego sposobu realizacji zamierzeo finansowych

- karta kredytowa Credit Gold
- dedykowane oferty Premium w ramach Programu Rabatowego Galeria 

Rabatów

- bogaty pakiet bezpłatnych Ubezpieczeo Assistance do Eurokont 

Premium i Premium Plus obejmujący: pomoc w podróży zagranicznej, 

pomoc medyczną w Polsce, pomoc w podróży samochodem w krajach 

UE, pomoc specjalisty w domu, tematyczny pakiet informacyjny 

Bank Zachodni WBK

Konto 1|2|3
20,00 PLN miesięczne wpływy min. 2000 PLN

‘- możliwośd otrzymania nagrody w wysokości 1%, 2% i 3% wartości 
zrealizowanych płatności odpowiednio za gaz, prąd, usługę 

telekomunikacyjną (Internet, telefon – stacjonarny i komórkowy i 
telewizję – kablową i satelitarną). Max kwoty nagrody - 25,00 PLN w 

miesiącu, 300 PLN rocznie.

- oprocentowanie rachunku nawet do 3% w zależności od salda na 

rachunku
- możliwośd otrzymania nawet 760 PLN rocznie za płatności wykonane 

kartą kredytową: 

1% zwrotu wydatków we wszystkich supermarketach spożywczych w 

Polsce

2% zwrotu wydatków na wszystkich stacjach paliw w Polsce

3% zwrotu wydatków we wszystkich restauracjach i fastfoodach w 
Polsce

- Lokata Powitalna 1|2|3, która z każdym miesiącem zarabia coraz 

więcej

BOŚ Bank

EKOkonto VIP

Warunkiem otwarcia rachunku jest zawarcie 

Umowy EKOkonta VIP. 50,00 PLN lub 0,00 PLN miesięczne wpływy na rachunek min. 5 000 PLN
Usługa pomocy prawnej Mecenas Direct

Citi Handlowy
Citi Priority

brak 25,00 PLN

średnie saldo na w relacji z bankiem min. 30 000 PLN (rachunki, 
inwestycje, ubezpieczenia)

lub,
suma wpływów na konto osobiste min. 5 000 PLN oraz klient 

posiada aktywny produkt kredytowy (karta kredytowa, linia 

kredytowa, pożyczka gotówkowa, produkty hipoteczne)

- niższe oprocentowanie linii kredytowej (8.75%)

- pierwsza karta kredytowa przez rok za darmo

- niższe oprocentowanie pożyczki gotówkowej (-0.5p.p)
- niższa marża na produktach hipotecznych

- wyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego dla inwestujących 

klientów Citi Priority (2.2%) 

- niższe koszty prowadzenia rachunku firmowego
- dedykowany opiekun Priority dla klientów z potrzebami inwestycyjnymi 

i ubezpieczeniowymi
- darmowe wypłaty ze 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)

'- Program Rabatowy

Credit Agricole Bank Polska 

S.A./Konto PROSTOoszczędzające 
PREMIUM

brak 14,90 PLN zapewnienie w miesiącu wpływu w wysokości min. 10 000 PLN

- bezpłatna Karta debetowa: MasterCrad Platinum,                                                
-brak  oplaty za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie                                                                                                                  

-  bezpłatne przelewy Elixir w placówce bankowej, serwisie 

telefonicznym oraz serwisie internetowym,                                                                                         

- bezpłatne usługi assistance w ramach ubezpieczenie Multipakiet 
(Pomoc medyczna, pomoc techniczna oraz bezpieczna kieszeo) 

dodatkowo płatny (4,99zł) Multipakiet Maxi (rozszerzony dodatkowo  o 

assistance: pomoc samochodową  oraz bezpieczny telefon)

Deutsche Bank

db Elite
konto dedykowane Klientom Private Banking 500 zł (do negocjacji) opłata jest negocjowalna

- oprocentowanie rachunku 0,25%-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: m.in. organizacja opieki nad dzieckiem, pomoc w 

planowaniu podróży –

- ubezpieczenie limitu do Konta
- Assistance do Konta

- realizacja zleceo na hasło przez telefon i e-mail 

eurobank

Konto Prestige
brak 21,00 PLN

Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli:

 a) suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów

przychodzących)) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki

oszczędnościowe) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
pobranie opłaty wyniosła min.  3 000 PLN

LUB

 b) średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat i rachunków

oszczędnościowych) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
pobranie opłaty wyniosło min. 50 000 PLN

LUB

 c) rachunek bieżący w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym

pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty

rat pożyczki/kredytu hipotecznego/gotówkowego/konsolidacyjnego

udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. 30 000 PLN

- promocyjne oprocentowanie środków na rachunku bieżącym.

- bezpłatne wypłaty gotówki w PLN ze wszystkich bankomatów w Polsce.

- bezpłatne wypłaty gotówki za granicą dla posiadaczy kart MasterCard.
- Program "Rodzina i Przyjaciele"- dzielenie się korzyściami swojego 

konta nawet z 4 bliskimi osobami.  Osoby, które otworzą konto z 

polecenia (w pakiecie Active, Prestige lub Junior) nie poniosą opłaty za 

prowadzenie konta założonego w ramach programu, dodatkowo mogą 

skorzystad  5% zwrotu za wydatki kartą do konta na sport, rekreację i 

rozrywkę (max, 60 zł miesięcznie, nawet 720 zł rocznie - dla każdego z 
Uczestników) 

- bezpłatne pakiety assistance i Concierge

- możliwośd skorzystania z preferencyjnych warunków cenowych kredytu 

hipotecznego 
- możliwośd skorzystania z kart kredytowych Visa Gold Select oraz Visa 

Gold Perfect. Dodatkowe korzyści:

 -  zwrot części wydatków poniesionych na zakupy w supermarketach i 

na stacjach benzynowych 

- unikalna możliwośd rozkładanie transakcji na raty już podczas 

dokonywania płatności w sklepie poprzez wskazanie liczby rat na 
terminalu POS –  do wyboru 6, 10, 12, 18 lub 24 rat

- możliwośd rozłożenia transakcji na raty również po jej dokonaniu, 

poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta,

- 0 zł za utworzenie planu ratalnego

- limit w koncie - nawet do 100 000 zł

ING BANK ŚLĄSKI SA

Konto Premium

Aktywa posiadanie w ING Banku Śląskim w 

wysokości co najmniej 150 tys. zł bądź ich 

równowartośd w walucie wymienialnej lub 

stałe wpływy na konto w wysokości min. 10 

tys. zł miesięcznie

0,00 PLN nie dotyczy

- obsługa przez dedykowanych, certyfikowanych Doradców w 

wyodrębnionych centrach obsługi                                                                                                                                                  

- Usługa Doradztwa Inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                            

- dedykowany serwis telefoniczny                                                                                                                 
- Serwis Premium                                                                                                                                                                           

- specjalny program spotkao i seminariów dla klientów

PKO Bank Polski

Program Aurum i Platinium

Aby podpisad umowę o otwarcie rachunku 

Aurum, wystarczy dowód osobisty lub 

paszport. Umowa rachunku jest zawierana 

na czas nieokreślony.

Program AURUM:                                                                                                                                          

'- opieka dedykowanego doradcy 

- komfortowa obsługa na specjalnie wyznaczonych stanowiskach

- indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta

- Call Center Bankowości Osobistej i Prywatnej dedykowane do obsługi 

wyłącznie Klientów Bankowości Osobistej AURUM 

- dostęp do produktów kredytowych
- atrakcyjne oprocentowanie depozytów 

- Rozszerzony Program Przywilejów                                                                                           

Program PLATINIUM:

- opieka doświadczonego doradcy                                                                                       
- doradztwo w zakresie inwestycji finansowych

- możliwości obsługi poza oddziałem

- elastyczne procedury oraz indywidualne warunki transakcji

- Call Center Bankowości Osobistej i Prywatnej dedykowane do obsługi 

wyłącznie Klientów Bankowości Osobistej PLATINIUM

- dostęp do kredytu gotówkowego PLATINIUM oraz innych produktów 
kredytowych

- atrakcyjne oprocentowanie depozytów

- dostęp do usług maklerskich za pośrednictwem Konta Platinium II

- brak opłat za prowadzenie rachunku papierów wartościowych w 
ramach usług powierniczych

- brak opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Domu 
Maklerskim PKO BP

- Rozszerzony Program Przywilejów

- specjalny pakiet Concierge dedykowany wszystkim posiadaczom Konta 

Platinium II

Raiffeisen Polbank

Konto Osobiste Premium
brak 49,00 PLN

  0,00 PLN w przypadku:

• Wpływów na konto w kwocie min 10 000 PLN lub

• Gdy średnia wartośc ulokowanych środków na produktach 

depozytowych oraz produktach inwestycyjnych posiadanych w 

Banku wynosi min. 200 000 PLN lub

• gdy wartośd obrotów na rynku kasowym wynosi 50 000 PLN lub 
40 kontraktów terminowych zrealizowanych na rachunkach 

inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Raiffeisen 

Bank Polska S.A.

- bezplatna Usluga R-Assistance&Concierge - pomoc w 

nieprzewidzianych przypadkach zwiazanych z uywaniem samochodu, 
sprzetu domowego lub komputera, pomoc lekarsko-pielegniarska w 

przypadku naglej choroby bądź nieszczesliwego wypadku.

- Program Partnerski Class&Club - specjalne oferty , stałe rabaty, szanse 

na nagrody w licznych konkursach organizowanych w ramach programu.

- Platforma internetowa R-Dealer - bezplatny dostep do wymiany walut

- Usluga R-Alerts - powiadomienia SMS o dokonanych transakcjach i 
dostepnych srodkach na rachunku.

- Osobisty Doradca Finansowy 

Prestiżowa karta debetowa MasterCard Class&Club - bezpłatne wypłaty 

z bankomatów w kraju i na całym świecie.

Premium banking

Program Aurum:

0,00 PLN - jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 9 000 

PLN lub średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej  niż 150 
000 PLN

0,00 PLN - dla jednego rachunku otwartego w ramach pakietu SUKCES2 

25,00 PLN - w pozostałych przypadkach

Program Platinium:

 0,00 PLN - jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wynoszą nie mniej niż 20 

000 PLN lub średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 
250 000 PLN  albo gdy zawarto umowę ramową o świadczenie usług bankowości prywatnej

60,00 PLN - w pozostałych przypadkach


