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O nas

Jeden z największych banków spółdzielczych na terenie Niemiec
§ Nasze historyczne korzenie sięgają roku 1858. Obecny Berliner Volksbank powstał w 1946 roku. W 1999

połaczył sie z z innym znanym bankiem spółdzielczym Grundkredit-Bank eG – Köpenicker Bank. Przeszło

103.000 klientów to również właściciele banku, którego aktywa w roku 2010 liczyły łącznie blisko 9,2 miliardów

EURO.

§ Sieć dystrybucyjna Berliner Volksbank obejmuje ponad 130 oddziałów bankowych oraz centr obsługi klienta

na terenie Berlina i Brandenburgii, w których obsługujemy ponad 632.000 klientów prywatnych oraz

firmowych.

§ Podstawą naszego modelu biznesowego stanowi bliskość z klientem, doskonała znajomość lokalnego rynku,

długoletnie doświadczenie w obsłudze klienta oraz wysoka konkurencyjność naszych usług. Nasze

zobowiązanie wspierania rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych odróżnia nas od pozostałych banków.

Jednym z kluczowych elementów naszej oferty stanowi kompleksowa personalna obsługa klienta w naszych

oddziałach. Szeroka gama produktów bankowych jest dokładnie dostosowana do potrzeb naszych klientów.

Dodatkowym atutem jest nasze wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej obsłudze bankowej oferowanej

przez grono ponad 2.230 pracowników w placówkach banku.



4

O nas

Einlagensicherung - Ochrona depozytów - depozyty klientów są w 
pełni chronione
§ Berliner Volksbank jest członkiem Systemu Ochronnego Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Banków

Spółdzielczych (Sicherungseinrichtung des BVR Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken).

§ System Ochrony BVR jest wpisany w statuty Stowarzyszenia. Banki członkowskie świadczą składki

solidarnościowe. Płynność i wypłacalność stowarzyszonych banków jest gwarantowana, a tym samym

wszelkie depozyty klientów.

§ Definicja: Klienci to osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne poza instytucjami bankowymi.

Depozyty to głównie depozyty oszczędnościowe, lokaty terminowe oraz depozyty na kontach bierzących.

§ Volksbanki i Raiffeisenbanki to pierwsze instytucje finansowe w Niemczech, które już w latach trzydziestych

stworzyły system ochrony depozytów w interesie swoich klientów. Od tamtej pory nie było przypadku straty

depozytów klienta w banku stowarzyszonym.
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O nas

§ Berliner Volksbank eG to niezawodny długoletni partner w biznesie
międzynarodowym.

Opiekunowie firm w Dziale Zagranicznym - AuslandsCenter
naszego banku od lat zajmują sie obsługą międzynarodowych
przedsiębiorstw.

Nasza praca polega między innymi na szukaniu indywidualnych
rozwiązań bankowych dla naszago klienta. Szybka komunikacja,
elastyczne i pozytywne ustawienie się do jego życzeń określają
strategiczny cel naszej pracy.
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Nasi klienci

§ niemieckie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego

§ przedstawicielstwa i oddziały firm zagranicznych w Niemczech

§ Joint Ventures z udziałem kapitału zagranicznego

§ zagraniczne podmioty gospodarcze działające na rynku niemieckim w 
tym wiele z Polski

§ niemieckie przedsiębiorstwa z punktem ciężkości w biznesie 
międzynarodowym
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Nasza oferta

Oferujemy kompleksową obsługę na rynku bankowym w Niemczech:

§ prowadzenie rachunków bieżących w walucie EUR, rachunki walutowe 
sprawne przeprowadzanie bierzących rozliczeń

§ zarządzanie płynnością finansową – Cash Flow Management
rachunki depozytowe, lokaty terminowe oraz rachunki maklerskie 

§ zarządzanie ryzykiem  - Risk Management 
analiza ryzyka firmy 

§ finansowanie bierzącej działalności
kredyty krótko-, średnio- i długoterminowe, gwarancje i poręczenia bankowe, leasing i factoring

§ zarządzanie transakcjami – Transaction Management 
optymalne rozwiązania przepływów pieniężnych, bankowość internetowa, e-banking oraz terminale płatnicze



8

Nasza oferta

Indywidualne doradztwo dotyczące aspektów działalności 
międzynarodowej:

§ Płatności transgraniczne (Auslandszahlungsverkehr)
Podstawa obrotu zagranicznego dokonywana w oparciu na międzynarodowej sieci banków-korespondentów. 
Bezpieczne, szybkie i tanie wykonanie płatności, SEPA-payments

§ Operacje dokumentowe (Dokumentengeschäft) 
Nasze szerokie i długoletnie doświadczenie dotyczące przetwarzania płatnosci dokumentowych (akredytyw i 
inkas). Zabezpieczenie należności naszego klienta wobec zagranicznych kontrahentów. 

§ Gwarancje bankowe (Bankgarantien)                                               
Udzielamy informacji na temat ryzyka oraz korzyści, wydajemy gwarancje oraz sprawdzamy wartość 
przedłożonych gwarancji z zagranicy

§ Finansowanie działalności eksportowej (Exportfinanzierung)
Za pomocą  indywidualnych rozwiązań finansowania upłynniamy termin płatności za należności z zagranicy.

§ Produkty skarbowe (Zins-, Devisen- und Fremdwährungsmanagement)
Za pomocą stosownych instrumentów oferujemy transakce i opcje walutowe oraz  produkty zabezpieczające 
przed niekorzystnymi zmianami stawek procentowych
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Nasi partnerzy

Spółdzielcza Grupa Finansowa (genossenschaftliche FinanzGruppe)

Solidne doradztwo - Silni partnerzy - Najlepsze rozwiązania

Berliner Volksbank jest członkiem Spółdzielczej Grupy Finansowej – to jedna
z największych grup finansowych w Europie.
Tradycja i bliskość to charakterystyczne cechy naszego partnerstwa.
Poprzez wyspecjalizowanych dostawców usług finansowych działających w
takich branżach jak ubezpieczenia, asset management, private banking,
leasing, finansowanie nieruchomości czy faktoring, jesteśmy w stanie
zaoferować szeroką gamę wszelkich produktów finansowych oferowanych
na rynku niemieckim.
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Nasi partnerzy
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Kontakt

Klaus-Martin Steinmüller
dyrektor regionalny
( +49/30/3063-5181
faks: +49/30/3063-5188
e-Mail: klaus-martin.steinmueller@berliner-volksbank.de

mailto:klaus-martin.steinmueller@berliner-volksbank.de
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Kontakt

polskojęzyczni opiekunowie klientów zagranicznych

Raphael Rojek 
( +49/30/3063-1577
faks: +49/30/3063-1540
e-Mail: raphael.rojek@berliner-volksbank.de

Georg Pfeffer 
( +49/30/3063-1490
faks: +49/30/3063-1540
e-Mail: georg.pfeffer@berliner-volksbank.de

mailto:raphael.rojek@berliner-volksbank.de
mailto:georg.pfeffer@berliner-volksbank.de
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Kontakt

Opiekunowie do spraw rynku zagranicznego

Sven Eggert
( +49/30/3063-1556
faks: +49/30/3063-1540
E-Mail: sven.eggert@berliner-volksbank.de

Ute Müller
( +49/30/3063-4471
faks: +49/30/3063-1540
E-Mail: ute.mueller@berliner-volksbank.de

Edda Skorupa
( +49/30/3063-4920
faks: +49/30/3063-1540
E-Mail: edda.skorupa@berliner-volksbank.de

mailto:sven.eggert@berliner-volksbank.de
mailto:ute.mueller@berliner-volksbank.de
mailto:edda.skorupa@berliner-volksbank.de
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Adres pocztowy:

Berliner Volksbank eG
Bereich Zentrale Gewerbliche Kunden 
AuslandsCenter
Budapester Straße 35
10787 Berlin
Germany


