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Udział w rynku 36%

Publiczny sektor bankowy 7 

Landesbanków (banki

centralne), ok. 400 kas

oszczędnościowych

Koncentracja

regionalna

Sektor bankowy

Bankowość spółdzielcza 1 

instytucja centralna: DZ 

BANK ponad 900 banków

lokalnych

24%<< 10% (dany bank)

Prywatny sektor bankowy i 

banki zagraniczne

Trzy filary niemieckiego sektora bankowego



4

> 30 mln

klientów

18 mln

członków

> 1.000 mld € 

Suma bilansowa

ok. 190.000

pracowników

Genossenschaftliche FinanzGruppe

Kooperacyjna sieć finansowa Volksbanken Raiffeisenbanken jest 

zrzeszeniem niezależnych firm, które są zaangażowane w spółdzielczą 

ideę "Czego jeden nie osiągnie, osiągniemy wspólnie". 

Wszechstronność partnerów pracujących we wszystkich dziedzinach 

usług finansowych sprawia, że jesteśmy silni.

„Gemeinsam mehr erreichen – die genossenschaftliche Idee“

Idea spółdzielczości - Wspólnie osiągniemy więcej



Ratings of DZ BANK Group

Extracts from the rating reports Long Term Rating / 

Outlook

 Intensive cooperation and solidarity within the cooperative financial network

 No. 2 market position in German retail banking

 Stable deposits and sizable surplus liquidity

 Strong capitalization from high earnings retention 

 Merger of central banks enables the sector to realize further synergies

AA- / stable1

 Material strengthening of capital levels within the last years, additional merger benefits expected

 Sound asset quality supported by positive economic environment in Germany and further downsizing of 

high-risk portfolios

 Earnings situation volatile, lower profit trend for 2016-17 due to non-recurring positive effects in recent 

years, low interest environment and merger costs

 Sound funding and liquidity profile

Aa3 / positive

 Strengthened capitalisation due to earnings retention and capital measures

 After exceptionally high earnings from 2013 to 2015 a decline in performance is expected primarily driven 

by the current low-rate environment

 Resilient asset quality due to strong German economy

 Stable access to funding sources

 Merger was moderately capital-accretive, completion of integration by end-2018 realistic

AA- / stable1

Rating Grupy DZ Bank – Volks-/Raiffeisenbanken

1 Rating of the cooperative financial network



Nasz region: Co jest atutem Berlina?

 Berlin – brama na Zachód dla firm z Europy Ṧrodkowej

 Berlin przeżywa boom – i jest dobrze skomunikowany. Stolica Niemiec – metropolia w sercu Europy –

posiada doskonałe połączenia kolejowe, drogowe, wodne i lotnicze . 

 Otwarty, tolerancyjny — miejsce, które można pokochać i w którym dobrze się mieszka —

Berlin jest domem dla ludzi z ponad 190 różnych narodowości. Więcej niż 220 tys. berlińczyków

ma polskie korzenie. 

 W Berlinie czuć ducha przedsiębiorczości. Co 15 minut zakładana jest nowa firma w Berlinie. 

Codziennie powstaje nowy start-up.

 Silna społeczność polska. Polscy przedsiębiorcy stanowią najliczniejszą społeczność biznesową w Berlinie.

Polska zaliczana jest do do najważniejszych partnerów handlowych regionu. 



Polski biznes w Berlinie

Polskie firmy w Berlinie – publikacja IHK: „International Business in 

Berlin“ (2011)

 14% społeczeństwa prowadzacych działalność gospodarczą w Berlinie to cudzoziemcy

 polska „Business Community“ z 7.368 otwartymi firmami na miejscu nr. 1

 Tureccy przedsiębiorcy na 2. miejscu: 5.370 firm

 Ponad 40% „polskich“ firm w Berlinie to przedstawiciele branży budowlanej

 44.000 Polaków zamieszkałych w Berlinie / ponad 220.000 osób z polskim korzeniami zamieszkałych

w stolicy Niemiec

Publikacja IHK (niemieckiej Izby Przemyslowo-Handlowej) „International Business in Berlin“ 2011



Plakat – Berliner Volksbank AuslandsCenter



Berliner Volksbank – co nas charakteryzuje

 Najlepsze oceny ratingowe banku. Oceny mówią więcej niż słowa: dobrą ocenę „AA-“ przyznały nam aż dwie

agencje ratingowe – FitchRatings i Standard & Poor’s – za stabilność finansową naszej grupy banków

spółdzielczych.

 Regionalny a mimo to duży. Jesteśmy jednym z największych niemieckich banków spółdzielczych i jednym ze

100 największych pracodawców w Berlinie.

 Specjalizujemy się w obsłudze polskich klientów. Od lat z powodzeniem współpracujemy z polskimi

inwestorami, przedsiębiorstwami i założycielami firm i pracujemy na ich zlecenie.

 Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO idea spółdzielczości, duchowa baza naszej pracy, jest w międzyczasie

zaliczana do „niematerialnego dziedzictwa kulturowego“ UNESCO.

 Nasi członkowie są właścicielami. Jako bank spółdzielczy należymy do naszych ponad 170 tys. członków.



Berliner Volksbank – Ochrona depozytów

(Einlagensicherung)

Einlagensicherung - 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 bieżących.

 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.



Atuty Volksbanku w Berlinie dla polskich

przedsiębiorców

 Mówimy w Państwa języku. W Berliner Volksbank osobiści doradcy udzielą Państwu porad w Państwa ojczystym

języku. 

 Doświadczenie ze współpracy z ponad 5 tys. przedsiębiorstwami zagranicznymi. Prowadzimy doradztwo i jako

bank jesteśmy partnerem dla ponad 5 tys. przedsiębiorstw i inwestorów zagranicznych w Berlinie. Państwo również 

skorzystacie z naszego doświadczenia i ekspertyz.

 Sieć współpracy jest naszym atutem. Doradcy podatkowi, biegli rewidenci, notariusze, adwokaci i radcy prawni.

W celu realizacji Państwa projektu umożliwiamy kontakt z właściwymi osobami – w języku polskim. Skorzystacie

Państwo również z know-how naszych silnych partnerów w Spółdzielczej Grupie Finansowej (leasing, ubezpieczenia

itp.) oraz naszych banków partnerskich w całej Europie. 



Oferta Volksbanku

Oferujemy kompleksową obsługę na rynku bankowym w Niemczech:

 prowadzenie rachunków bieżących w walucie EUR, rachunki walutowe 

sprawne przeprowadzanie bieżących rozliczeń

 zarządzanie płynnością finansową – Cash Flow Management

rachunki depozytowe, lokaty terminowe oraz rachunki maklerskie 

 zarządzanie ryzykiem  - Risk Management 

analiza ryzyka firmy 

 finansowanie bieżącej działalności

kredyty krótko-, średnio- i długoterminowe, gwarancje i poręczenia bankowe

 zarządzanie transakcjami – Transaction Management 

optymalne rozwiązania przepływów pieniężnych, bankowość internetowa, e-banking oraz terminale 
płatnicze

 Oferujemy dostep do usług naszych silnych partnerów w Spółdzielczej Grupie Finansowej -
Finanzverbund (leasing, factoring)



Otwarcie rachunku bankowego:

Niezbędne dokumenty do otwarcia rachunku na przykładzie:

GmbH i.Gr. (niemiecka Sp. z o.o. w organizacji):

akt notarialny założenia spółki wraz z umową spółki

dowody tożsamości przyszłych członków zarządu

dowody tożsamości udziałowców (w przypadku Sp. z o.o. jako udziaƗowca: dokumenty jak poniżej)

Sp. z o.o.

aktualny wyciąg z KRS

tłumaczenie na język niemiecki/angielski (tłumacz przysięgły)

dowód tożsamości członka/członków zarządu

Otwarcie rachunku w Niemczech: zalecamy entré poprzez

Santander Bank Polska



Otwarcie rachunku bankowego – „Know your customer“

Owocna współpraca dla każdej ze stron



Finansowanie dla nowopowstałych firm

Koncepcja biznesowa (business

plan)- podstawą finansowania

Executive summary (streszczenie)

Dane osobowe

Szczegóły projektu

Pomysł, produkt, usługa

Rynek / Twoja branża

Analiza konkurencji

Ocena lokalizacji

Strategia wejścia na rynek/marketing

Informacje o Twojej firmie

Forma prawna

Organizacja firmy / organigram

Analiza SWOT

Ekonomiczna wykonalność

Wymogi kapitałowe (equity, finansowanie)

Planowanie płynności & rentowności

Zabezpieczenia finansowania (gwarancja Santander/banki

wspierające, R+V 50%)

Perspektywy

Tabele/wzory businessplan: www.b-p-w.de (downloads)

http://www.b-p-w.de/


Przykład wsparcia dla nowej firmy (0-3 lat):

GmbH z 
polskim
udziałem, 
dzialałność
od roku czasu

Zapotrzebowanie
na kredyt
obrotowy oraz
leasing maszyn

Leasing poprzez VR 
Leasing (wymagana
20% gwarancja
bankowa) / Kredyt
obrotowy poprzez
Volksbank

Weryfikacja
przedłożonego
biznesplanu (j. 
niemiecki), branży
oraz firmy
(właściciele, 
zarząd) poprzez VB, 
nastepnie poprzez
Bürgschaftsbank-
bank wspierający

Kredyt obrotowy / 
Leasing / 
Gwarancja
bankowa na rzecz
VR- Leasing



R+V to ubezpieczalnia sektora spółdzielczego w Niemczech

– wsparcie dla firm z Polski na rynku niemieckim



24 mln

ubezpieczonego

ryzyka

2 miejsce

ubezpieczenia

majątkowe i 

ubezpieczenia na 

życie w 

Niemczech

15.000

pracowników

8 mln

klientów



“
Inne – w organizacji 

spółdzielczej

w %

* vereinfachte Darstellung

Struktura udziałów w R+V

Volksbanken und 

Raiffeisenbanken 6,1

1,8

DZ BANK AG 92,1

„
Tworzenie wartości dla organizacji spółdzielczej poprzez zorientowaną na 

dochód i trwałą strategię wzrostu.

Wspólnie osiągniemy więcej – idea spółdzielczości
R+V częścią grupy spółdzielczej - Finanzverbund 



 miejsce 1.

ubezpieczyciel banków, firm transportowych, budowlanych i handlowych

 miejsce 2.

ubezpieczenia kredytowe (gwarancje, ubezpieczenie należności etc.)

 miejsce 1.

ubezpieczenie ochrony płatności(z Teambank) i ubezpieczenie ryzyka Bausparkas

(mit Bausparkasse Schwäbisch Hall)

 miejsce 2.

emerytury prywatne i pracownicze (private/betrieblichen Altersvorsorge)

na życie szkoda/wypadek auto

1. Allianz 1. Allianz 1. Allianz

2. R+V 2. R+V 2. HUK

3. Aachen Münchener 3. HUK 3. R+V

4. Debeka 4. Talanx 4. Generali

5. Zurich 5. AXA 5. AXA

Rangfolgen im deutschen Markt

Solidna, silna & skuteczna - grupa R + V na rynku ubezpieczeń

Znakomita pozycja we wszystkich sekcjach

1

2

1

2



Wsparcie finansowe dla nowych firm – ubezpieczenia kaucyjne

(gwarancje, poręczenia „bankowe“)

R+V
33,4%

EulerHermes
20,8%

Coface
1,4%

Sonstige
1,0%

Zurich
13,3%

VHV
12,3%

SwissRe
10,5%

VKB
0,9%

AXA
6,4%

Ubezpieczenia kaucyjne – R+V



Wybrana oferta R+V dla nowych firm

R+V – Slogan: „Die Versicherung mit dem Plus“ – Ubezpieczalnia z 

Plusem

 Ubezpieczenia OC: firmy, członków władz spółki

 Cyber Protect

 Ubezpieczenie kaucyjne/Gwarancje ubezpieczeniowe

(branża budowlana, zobowiązania leasingowe, zabezpieczenie kredytów

w grupie DZ)

 Ubezpieczenie należności

 Ubezpieczenie inwentarza firmy, maszyn

 Ubezpieczenie firm od utraty zysku (przerwa w działalności

gospodarczej)

 Ubezpieczenie pojazdów, transportu

 Ubezpieczenia zdrowotne

 Programy emerytalne dla władz i pracowników firmy



GTAI – Germany Trade & Invest

Agencja handlu zagranicznego i inwestycji 

zagranicznych RFN

Właściciel



Niemcy oferują doskonałe warunki dla międzynarodowych firm -

Zadaniem GTAI jest wsparcie ich przedsięwzięcia na rynku

niemieckim.



GTAI doradza i wspiera zagraniczne firmy w zakładaniu działalności 

gospodarczej w Niemczech. Bezpłatne usługi obejmują:

Informacje o 

rynku 

niemieckim i 

branżach
Propozycje 

lokalizacji, 

ocena 

włączając w 

to wizyty w 

danej 

lokalizacji
Dołączenie 

do wsparcia 

zarządzania 

projektami

Informacje na 

temat 

podatków i 

ram prawnych

Informacje o 

finansowaniu

i wparciu

Badania

rynku



Niemiecki „incentive system“ pozwala na kompleksowe 

wsparcie finansowe inwestorów. GTAI wspomaga proces 

aplikowania o finansowania.

Note: 1 European Union definition of small and medium-sized enterprises: < 250 employees and ≤ EUR 50 million turnover or ≤ EUR 43 million balance sheet total 

(figures for company group)

Wszelkie instrumenty (dotacje, pożyczki, gwarancje, equity i mezzanine

capital) można stosować do różnych celów finansowania

Łączenie instrumentów finansowania jest zazwyczaj możliwe

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często otrzymują preferencyjne 

warunki

Support ze strony GTAI:

– Identyfikuje odpowiednie programy wsparcia

– Informuje o procesie składania wniosku

– Identyfikuje/poleca odpowiednich partnerów finansowych



Niemcy oferują publiczne instrumenty finansowania dla 

różnych rodzajów działalności.

Wsparcie publiczne w Niemczech

Mezzanine

Capital
Dotacje Kredyty Kapitał własnyGwarancje

Publiczne instrumenty wsparcia:

PersonelInwestycji
Kapitału

obrotowego

Określonych

celów

Badań i

rozwoju

• Finansowanie na rzecz:

Wsparcie finansowe dla różnych rodzajów działalności

(Łączenie instrumentów finansowania jest możliwe)



Mezzanine

Capital
Grants Loans

Equity

Capital
Guarantees

Public funding instruments:

PersonnelInvestments
Working

Capital

Specific

Purposes

Research &

Development

Funding for:

Dotacje na inwestycje / personel

Niemcy oferują dotacje ("wspólny program zadań„ GA) do 40% 

na wsparcie nowych obiektów produkcyjnych lub usługowych.

W okresie

01.07.2014-

31.12.2020

Małe

firmy

Ṧrednie

firmy

Duże

firmy

Strefa

przygraniczna

do Polski
max. 40% max. 30% max. 20%

C Region max. 30% max. 20% max. 10% 

D Region max. 20% max. 10%
max. 

EUR 200,000



Pożyczki: wszelkie cele finansowania

Oferta pożyczek publicznych - charakterystyka: zredukowane

oprocentowanie stałe, finansowanie długoterminowe + lata wolne 

od spłaty

Poziom regionalny 

(państwowe banki 

rozwoju)

• max. kwota 10 milionów euro (w zależności od programu)

• specjalne programy: dla badań i rozwoju (R&D), efektywności 

energetycznej i innych wyszczególnionych celów

Poziom krajowy

(KfW Bankengruppe)

• max. kwota 10 milionów euro (w zależności od programu)

• finansowanie kosztów inwestycyjnych i kapitału obrotowego

• specjalne programy: dla badań i rozwoju (R&D), efektywności 

energetycznej i innych wyszczególnionych celów

Poziom europejski

(European 

Investment Bank)

• kredyty na indywidualne projekty o łącznych kosztach inwestycji 

przekraczających 25 mln EUR

• pożyczki na rzecz lokalnych banków i innych pośredników na rzecz

końcowych beneficjentów

Mezzanine

Capital
Grants Loans

Equity

Capital
Guarantees

Public funding instruments:

PersonnelInvestments
Working

Capital

Specific

Purposes

Research &

Development

Funding for:



Gwarancje publiczne są 100%-owym twardym zabezpieczeniem 

dla banków uniwersalnych. Mogą być stosowane zarówno w 

przypadku kredytów komercyjnych (Volksbanken/Sparkassen etc.), 

jak i publicznych (Investitionsbanken).

Cel
• Realizacja pożyczek w przypadku niewystarczającego zabezpieczenia

(brak innych aktywów)

Wymogi
• Rozsądny projekt z makroekonomicznego punktu widzenia

• Koncepcja biznesowa (business plan)

Kwota wsparcia • Gwarancja obejmuje do 80% kwoty pożyczki

Gwarancje publiczne są dostępne za pośrednictwem różnych programów / instytucji i 

zależą od kwoty kredytu i danej lokalizacji inwestycji – „Hausbankprinzip“

Mezzanine

Capital
Grants Loans

Equity

Capital
Guarantees

Public funding instruments:

PersonnelInvestments
Working

Capital

Specific

Purposes

Research &

Development

Funding for:



Network – wsparcie polskich firm w Berlinie/Brandeburgii poprzez

BERPOL e.V.:

BERPOL e.V. to stowarzyszenie biznesowe w Berlinie z bogatą, długoletnią 40-letnią tradycją.

Celem naszej organizacji jest wspieranie rozwoju i pogłębianie stosunków gospodarczych między Niemcami i 

Polską.

Pragniemy budować i rozwijać networking dla niemieckich i polskich firm w Niemczech

dzielić się z nimi kompetencjami naszej instytucji oraz doświadczeniami naszych członków

Poprzez nasz bogaty network i długoletnie kontakty skupiamy interesujące osoby, firmy oraz instytucje z Polski i 

Niemiec. Ekspertyzy naszych czlonkow i partnerów:

Otwieranie firm w Niemczech i Polsce, M & A

Doradztwo prawne i podatkowe

Usługi bankowe, ubezpieczeniowe i finansowanie

Transport i logistyka

Branża budowlana i nieruchomości

Rekrutacja, Tłumaczenia

Doradztwo dla start-upów



Raphael Rojek

Generalagentur R. Rojek 

R+V Versicherungsgruppe 

im  Finanzverbund der Volks- und Raiffeisenbanken

Friedrichstrasse 95

10117 Berlin

Mobil:  +49 179 616 0290

Mobil::  +48 880 106 928

Fax:      +49 611 1822 72 593

Mail: raphael.rojek@ruv.de

Web: www.rojek.ruv.de


