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Przedstawione warunki cenowe obowiązują na dzień 14 lipca 2014 r.   

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów cenowych.  

Prosimy o kontakt z doradcą Banku, który przedstawi Państwu aktualną ofertę. 



Deutsche Bank 

 Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem  

      Grupy Deutsche Bank AG 
 

 Grupa Deutsche Bank AG zatrudnia 100 tys.    

      Pracowników, w 70 krajach 

  

 31.01.2014 – Powstanie jednego silnego banku   

      uniwersalnego - Deutsche Bank Polska S.A. 
 

 Oferujemy długofalowe rozwiązania finansowe,         

     dostosowane do rosnących potrzeb różnych Klientów 
 

 Naszym celem jest realizacja aspiracji finansowych      

     naszych Klientów. Codziennie pomagamy zarządzać   

     bieżącymi finansami, realizować życiowe plany,  

     oszczędzać, inwestować i zabezpieczać przyszłość. 

 

 

Deutsche Bank  
Nieprzerwanie od 1999 w Polsce  
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Program Deutsche Bank at Work 
Korzyści 

7/14/2014 2010 DB Blue template 

3 

Adresowany do Klientów Indywidualnych, Pracowników 

renomowanych Firm o stabilnej pozycji rynkowej.  
 

 Atrakcyjna oferta wybranych produktów Deutsche Bank. 
 

Ułatwiony dostęp do aktualnej oferty Deutsche Bank 

dzięki bliskiej współpracy z wyznaczonym Doradcą. 
 

Indywidualna obsługa dzięki dedykowanemu Doradcy: 

–  kontakt osobisty i telefoniczny 

 – szczegółowa informacja o produkcie 

 i potrzebnych dokumentach  

–  możliwość odbycia spotkania z Doradcą 

 we wskazanym miejscu i czasie. 



Deutsche Bank 

  Przyznawany na dowolny cel 

  Kwota kredytu od 500 zł do 200 000 zł 

  Okres kredytowania  od 3 do 84 miesięcy 

  Możliwość spłaty kredytów w innych bankach 

  Minimum formalności 

  Szybka decyzja kredytowa 

 

 

 

 

 

Oferta specjalna  

dla Pracowników Firmy 
 

Atrakcyjne oprocentowanie 9,99%  

    niezależnie od kwoty kredytu 
 

Prowizja tylko 3% 
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db Kredyt Gotówkowy 
Marzenia realizuj z uśmiechem 

 

Przyznanie kredytu gotówkowego zależy od wyniku oceny ryzyka kredytowego. RRSO dla kredytu na 80 000 zł, zawartego na okres 60 miesięcy, przy oprocentowaniu 9,99%  i prowizji 3%,  

wynosi  11,82%. Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie - całkowita kwota kredytu: 60 000 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, miesięczne raty równe w wysokości 1 361,16 zł, roczne 

oprocentowanie nominalne 12%, prowizja za udzielenie kredytu 2%  od kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO  wynosi 13,06%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca 

sumę całkowitej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki wynosi 81 669,41 zł. Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 27.05.2014r. 
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db Kredyt Mieszkaniowy w PLN 
Sięgnij po marzenia o własnym domu 

W ramach oferty specjalnej oferujemy naszym Klientom obniżoną marżę przy wyborze jednego z czterech pakietów kredytu mieszkaniowego: 

Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowo – Inwestycyjnego oraz Standardowego.  

 

Pakiet Ubezpieczeniowy1  

        produkty w pakiecie - Ubezpieczenie na Życie Amplico, rachunek osobisty db Life 

        (db Invest, db Elite) z wpływami oraz karta kredytowa  

        Marża w pierwszym roku 1,20 %, w pozostałych latach od 1,59% 
 

Pakiet Inwestycyjny1  

        produkty w pakiecie - db Inwestuj w Przyszłość 

        (składka miesięczna 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu), rachunek osobisty  

        db Life (db Invest, db Elite) z wpływami oraz karta kredytowa 

        Marża w pierwszym roku 1,20 %, w pozostałych latach od 1,59 % 
 

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny1  

        produkty w pakiecie - Ubezpieczenie na Życie Amplico,  

        db Inwestuj w Przyszłość  

        90 zł za każde 100 tys. zł kredytu), rachunek osobisty db Life (db Invest, db Elite) z wpływami oraz karta kredytowa 

       Marża w pierwszym roku 1,10 %, w pozostałych latach od 1,39 % 
 

    1.  Wszystkie produkty dodatkowe muszą być utrzymywane przez 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, aby marża była utrzymana przez cały okres kredytowania; w przypadku      

    niewypełnienia któregokolwiek z warunków marża zostanie podwyższona do poziomu z Pakietu standardowego bez obniżek, oraz Klient będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji Przygotowawczej,      

    której nie opłacił  wcześniej; wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO. 
 

 

Pakiet Standardowy 

        Marża od 2,69% dla LTV 0%-90%; marża 2,89% dla LTV 90% - 95% 

- prowizja za udzielenie kredytu - 2%  

- możliwe do uzyskania obniżki marży: rachunek db Life (db Invest, db Elite) z wpływami (obniżka o 0,5%),  

     karta kredytowa (obniżka o 0,2%) oraz ubezpieczenie utraty pracy (obniżka o 0,1%)2   

2. Rachunek oraz karta kredytowa muszą być utrzymane przez cały okres kredytowania, jeśli Klient chce korzystać z obniżek.  

RRSO wynosi 5,05% i została wyliczona przy założeniu że WIBOR 3M wynosi 2,68% (według stanu na dzień 27.06.2014r.). RRSO może ulegać zmianom w okresie kredytowania. RRSO dla Kredytu 

w kwocie 100 000 PLN udzielonego w ramach Pakietu Ubezpieczeniowego na okres 30 lat, z LTV 50%, prowizją 0%, marżą w pierwszym roku 1,2%, w pozostałych latach 1,59% kosztem 

ubezpieczenia na zycie 1,8% kwoty kredytu z góry na dwa lata po 2 latach, miesięcznie w wysokości 0,042% kwoty kredytu. (do RRSO wliczono 5 letni okres ubezpieczenia), oprocentowaniem w 

wysokości 4,3% przy jednoczesnym zawarciu umowy o konto db Life wraz z wpływami oraz zawarciu umowy o kartę kredytową i aktywnym korzystaniu z niej oraz zawarciu umowy o ubezpieczenie na 

życie. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Bank ma prawo odmówić przyznania kredytu. Okres kredytowania i 

wysokość kredytu uzależnione są od oceny indywidualnej sytuacji Klienta. 
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Karty kredytowe Deutsche Bank 
Wygodny sposób płacenia 

  Kredyt bez odsetek aż do 56 dni 

  Bezpłatne ubezpieczenie w podróży zagranicznej  

  Wygodne i niskooprocentowane raty w karcie 

  Rabaty i okazje specjalne u Partnerów Strefy Rabatów 

  Płatności zbliżeniowe MasterCard® PayPassTM 

  Dostęp do usług Concierge i Priority Pass dla kart prestiżowych 

1. Oferta karty za 0 zł  w ramach oferty „Deutsche Bank at Work” dotyczy zwolnienia z opłaty za wydanie i pierwszy rok korzystania z karty kredytowej oraz zniesienia opłaty rocznej w drugim roku 

korzystania  dla kart typu Deutsche Bank typu Silver, Gold  i  IQ World  pod warunkiem wykonania co najmniej 1 transakcji w ciągu miesiąca od dnia aktywacji karty. Bank nie pobiera opłaty 

rocznej w kolejnych latach, jeśli Klient realizuje transakcje w wysokości określonej dla danego typu karty zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.  

Tabela Opłat i Prowizji dostępna jest na www.deutschebank.pl 

Oferta specjalna  

dla Pracowników Firmy 
 

0 zł za wydanie i korzystanie
1 

 

Nowość!! Karta kredytowa  
IQ World MasterCard ® 

http://www.deutschebank.pl/
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Fundusze Inwestycyjne w ofercie Deutsche Bank 
Wrócił czas inwestowania 

  Jedna z najszerszych ofert na rynku 

       –  ponad 600 funduszy inwestycyjnych  

  Możliwość inwestowania na całym świecie już od 100 zł 

  Wygodny dostęp do oferty we wszystkich placówkach     

     banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej  

 

  

Deutsche Bank Polska S.A. nie świadczy doradztwa w związku z nabywanymi produktami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone 

tutaj informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Przed zawarciem transakcji Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym 

materiale, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć 

ryzyko transakcyjne. Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej nabycia 

produktu. W celu otrzymania dalszych informacji należy kontaktować się  z oddziałami  Deutsche Bank Polska S.A. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank 

Polska S.A. jest dystrybutorem produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych i otrzymuje z tego tytułu opłaty.  

Oferta specjalna  

dla Pracowników Firmy 
 

 Możliwość negocjacji opłat wejściowych do funduszy 

 Możliwość nabycia funduszy inwestycyjnych 

 w powiązaniu z atrakcyjnym depozytem 
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Niniejsza  treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Deutsche Bank Polska S.A. nie świadczy doradztwa w związku z nabywanymi 

produktami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone tutaj informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Przed 

zawarciem transakcji Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, 

charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne. Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności  

za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej nabycia produktu. W celu otrzymania dalszych informacji należy kontaktować się  z oddziałami  

Deutsche Bank Polska S.A. Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank Polska S.A. jest dystrybutorem produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych i otrzymuje 

z tego tytułu opłaty. 

db Parasol Bezpieczeństwa 

 Zabezpieczenie dla Ciebie 

i Twojej rodziny na wypadek 

nieszczęśliwego zdarzenia 

 Już od 47 zł miesięcznie 

 

Linia db Inwestuj w Przyszłość 

 2 produkty do wyboru 

 100% alokacji wpłaconej kwoty 

 Już od 150 zł miesięcznie 

 Dostęp do funduszy krajowych oraz 
zagranicznych 

 Swoboda wyboru częstotliwości 
opłacania składek 

 Szybki dostęp do informacji i kontroli 
inwestycji 

 

 

Linia db Invest 

 4 produkty do wyboru 

 Składka już od 5 000 zł 

 Możliwość dokonywania dopłat 
w każdym czasie 

 Indywidualny wybór funduszy 

 Dostęp do funduszy krajowych 
oraz zagranicznych 

 

Linia db Gwarancja 

 100% gwarancji 

zainwestowanego kapitału 

 

 

 

OCHRONA I 

BEZPIECZEŃSTWO 

INWESTOWANIE  

    JEDNORAZOWE 

 INWESTOWANIE 

     REGULARNE 

Produkty inwestycyjno - ubezpieczeniowe 
Doskonała alternatywa dla klasycznych form oszczędzania 
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Konto maklerskie db Makler 
Nie przegap dobrej inwestycji! 

Sprawdź najnowszą ofertę Biura Maklerskiego Deutsche Bank oraz DB Securities 

i inwestuj z najlepszymi! 
 

 Tylko 0,19% prowizji - najniższa prowizja na rynku  

     od transakcji na akcjach przez Internet 

 Minimalna prowizja od transakcji tylko 1,90 zł* 

 Szeroki zakres usług 

 Natychmiastowe przelewy pomiędzy rachunkiem 

      maklerskim a rachunkiem bankowym w Deutsche Bank 

 Bezpłatne notowania giełdowe w czasie rzeczywistym  

     dostępne także w wersji mobilnej 

 

 

  

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Informacje o ryzykach związanych z produktami 

inwestycyjnymi opisane są w Broszurze MiFID dostępnej w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A..Decyzja o inwestowaniu na giełdzie powinna 

zostać podjęta samodzielnie przez Klienta z uwzględnieniem potencjalnych korzyści, ale również ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki rynku kapitałowego oraz ryzyk związanych z 

inwestycjami giełdowymi. Bezpośrednie inwestowanie na giełdzie, jak i inne formy inwestowania na rynkach kapitałowych, wiąże się z ryzykiem poniesienia  utraty części lub całości  zainwestowanego 

kapitału. Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prezentacji. 

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A .sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

* Prowizja 1,90 zł dotyczy transakcji dokonywanych przez Internet. Pełna informacja nt. kosztów dostępna jest w tabeli opłat i prowizji, na stronie www.dbmakler.pl 

0 zł za prowadzenie rachunku  
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Skorzystaj z obsługi dedykowanego doradcy, 

który pomoże Ci w wyborze najlepszej oferty.  

Zapraszamy do kontaktu! 

 

Magdalena Smażyk  

Mobilny Doradca ds. Produktów Kredytowych 

 

Mobilna Sieć Agencyjna 

Oddział Deutsche Bank Polska S.A. 

ul. Głogowska 65, Poznań 

 

tel. kom. 533 370 001 

e-mail: magdalena.smazyk@db.com 
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Program Deutsche Bank at Work 
Jak skorzystać 

* Nadawca niniejszej informacji reklamowej jest Pośrednikiem kredytowym w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, 

działającym wyłącznie na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie zawartej z Bankiem umowy agencyjnej, nie 

posiadającym, zgodnie z ww. umową, umocowania do zawierania w imieniu Banku umów mających za przedmiot udostępnienie przez Bank produktu 

lub usługi bankowej, oraz posiadającym umocowanie do wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z pośrednictwem w 

zawieraniu przez Bank umów o produkty/usługi oferowane przez Bank. Treść niniejszej prezentacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

mailto:magdalena.smazyk@db.com

