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BZ WBK przejmuje część Deutsche Bank Polska
25.07.2018.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na podział Deutsche Bank Polska poprzez wydzielenie jego
części i włączenie jej w struktury Banku Zachodniego WBK. Oznacza to zamknięcie kolejnego ważnego
etapu w drodze do sfinalizowania transakcji w IV kwartale tego roku.

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego jest kluczowym elementem formalnych akceptacji dla transakcji.

&ndash; Integracja z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska wspiera realizację naszej strategii bycia
najlepszym bankiem dla klientów. Dzięki połączeniu modeli biznesowych oraz kompetencji wzmocnimy
istotne dla nas obszary biznesu, zbudujemy rynkowe przewagi, efektywnie wykorzystamy zewnętrzne
kanały dystrybucji. Bank Zachodni WBK umocni w ten sposób swoją pozycję trzeciej największej
instytucji finansowej w Polsce oraz osiągnie pozycję wiodącego banku w obsłudze private banking w
Polsce &ndash; powiedział Gerry Byrne, przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK.

Planowana transakcja zostanie przeprowadzona jako sukcesja uniwersalna, co oznacza, że Bank Zachodni
WBK wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska z chwilą rejestracji
podziału DB Polska przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów
zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian w KRS.

&ndash; Jako pierwsi na polskim rynku przeprowadzamy transakcję, w której włączenie prawne odbywa
się równocześnie z operacyjnym. Wymaga to dużego zaangażowania obu zespołów, ale o takim podejściu
zdecydowaliśmy z myślą o klientach, aby od razu mieli do dyspozycji docelowe rozwiązania i pełną
obsługę. Chcemy, aby byli pozytywnie zaskoczeni naszą ofertą &ndash; nowoczesną bankowością
elektroniczną, aplikacją mobilną, wieloma możliwościami płatności mobilnych, czy dostępem do bazy
zagranicznych kontrahentów przez portal SantanderTrade. Przygotowując się do włączenia rozpoczęliśmy
program Wealth Management, który zakłada wypracowanie nowej strategii i modelu biznesowego dla
segmentu private banking.&ndash; powiedział Michał Gajewski, prezes zarządu Banku Zachodniego
WBK.

&ndash; Kluczowym aspektem dla obu instytucji jest takie przygotowanie procesu, aby przebiegał on
sprawnie, szybko i miał jak najmniejszy wpływ na klientów &ndash; powiedział Leszek Niemycki,
Wiceprezes Deutsche Bank Polska. &ndash; Przez ostatnie lata tworzyliśmy dla naszych wymagających
klientów indywidualnych i firmowych model doradczy, oparty o wzajemne relacje, a także rozwój oferty
specjalistycznych produktów, m.in. w zakresie inwestycji i finansowania. Wierzymy, że po przejściu do
Grupy Santander, która w ramach wydzielonej części przejmuje także naszych doświadczonych
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pracowników obszaru detalicznego, klienci będą mogli nadal korzystać z szerokiej oferty produktowej,
dodatkowo zyskując wielokanałowy dostęp do swoich usług.

Nie zmienią się numery rachunków, PINy do kart oraz oprocentowanie zawartych lokat i kredytów. Po
migracji danych klienci będą mogli korzystać z systemów bankowości elektronicznej Banku Zachodniego
WBK. Walutowe kredyty zabezpieczone hipotecznie pozostaną w Deutsche Bank Polska, bezpłatna spłata
będzie możliwa z rachunków przeniesionych do BZWBK.

Zakończenie transakcji i przeniesienie produktów klientów do BZ WBK planowane jest na IV kwartał 2018
r. Z dwumiesięcznym wyprzedzeniem Banki przygotują wszelkie niezbędne informacje dla klientów, w
tym specjalną stronę internetową. Klienci otrzymają także dodatkowe informacje na infolinii Deutsche
Bank Polska.

Bank Zachodni WBK planuje również poszerzenie modelu obsługi o sprzedaż przez zewnętrzne kanały
dystrybucji, w tym rozwiniętą sieć agentów. W ocenie Banku model realizowany przez Deutsche Bank
Polska jest efektywny i doskonale uzupełni obecną sieć dystrybucji BZ WBK. Do oferty BZ WBK zostaną
także włączone wybrane produkty Deutsche Bank Polska, np. kredyt dla profesjonalistów, konto dla
klientów private banking.

Zakończenie transakcji i przeniesienie produktów klientów do BZWBK planowane jest w IV kwartale tego
roku. Wraz z włączeniem wydzielonej części DB Polska zmienione zostanie oznakowanie placówek.
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