
Pe˘ne bezpieczeÒstwo, 

nim stanie siÊ co˙ z˘ego 

Wielu przedsiÊbiorców zajÊtych porz‡dkowaniem inwestycji i struktur firmy zapomina o konieczno˙ci 

zabezpieczenia maj‡tku na wypadek ˙mierci. Rol‡ bankiera jest u˙wiadomienie tego zagro˝enia. 

Niekiedy jednak, niestety, pomaga mu samo ˝ycie... 

T en przypadek klienta Noble Banku 

jest dowodem na to, ˝e nie nale˝y 

zwleka„ z przygotowaniem pro-

cesu sukcesji. Nigdy na to nie jest 

za wcze˙nie, a nieoczekiwanie mo˝e by„ 

za póÍno. Pan Robert, klient private ban-

kingu Noble, zrozumia˘ to w jednej 

chwili: wypadek przyjaciela, równie˝ 

przedsiÊbiorcy, u˙wiadomi˘ mu skalÊ 

ryzyka i zagro˝eÒ, jakie niesie za sob‡ 

nieuregulowanie spraw testamentu, dzie-

dziczenia etc. 

Ale od pocz‡tku, bo historia wspó˘pra-

cy pana Roberta z bankiem jest ˙ci˙le 

zwi‡zana z losami innego klienta. 

Biznes, który nie jest oddzielony od 

maj‡tku prywatnego, jest jak ma˘˝eÒstwo: 

' - • • • • -

ma˘˝onkowie zaci‡gaj‡ 

ró˝nego rodzaju zobowi‡-

zania bez informowania 

siÊ nawzajem. W chwili 

˙mierci w˘a˙ciciela zarów-

no maj‡tek firmowy, jak 

równie˝ prywatne bezpieczeÒstwo fi-

nansowe jego najbli˝szych nara˝one s‡ 

na ogromne ryzyko. Niezabezpieczony 

biznes zwykle upada, a komplikacje z tym 

zwi‡zane mog‡ wrÊcz pozbawi„ rodzinÊ 

˙rodków do ˝ycia. Zbudowanie odpo-

wiedniej struktury prawnej oraz przy-

gotowanie sukcesji (tak od strony bizne-

sowej, jak i prywatnego maj‡tku) to je-

dyny skuteczny sposób zapobiegania pro-

blemom, które potrafi‡ przyj˙„ nagle 

i nieodwracalnie. 

KAMIL MARTYNIUK 
SENIOR PRIVATE BANKIER 
NOBLE BANKU 
Oprócz korekty portfela 
inwestycyjnego 
konieczne okaza˘o siÊ 
uporz‡dkowanie formu˘y 
sukcesji. Nie by˘oby to 
mo˝liwe bez wsparcia 
kancelarii prawnej. 

Punktem wyj˙cia do 

opisu przypadku pana Ro-

berta jest historia jego 

przyjaciela, pana Paw˘a, 

klienta Noble, którym rów-

nie˝ opiekowa˘ siÊ Kamil 

Martyniuk, senior private bankier Noble 

Banku ze Szczecina. 

- Z nieuporz‡dkowan‡ formu˘‡ suk-

cesji, ale przede wszystkim firm‡ prowa-

dzon‡ w formie dzia˘alno˙ci gospodarczej 

(najbardziej ryzykowna forma w sytuacji 

wypadków losowych) spotka˘em siÊ osiem 

miesiÊcy temu przy okazji rozmowy z pa-

nem Paw˘em. Mo˝e nie by˘oby w tym nic 

dziwnego, ˝e biznes prowadzony jest 

w takiej formie, gdyby nie to, ˝e firma 

pana Paw˘a by˘a du˝ym przedsiÊbiorstwem 
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produkcyjnym eksportuj‡cym na rynki 
europejskie - mówi Kamil Martyniuk. 

Bankier ostrzeg˘ klienta przed ryzykiem 
i zaproponowa˘ wypracowanie koniecznych 
zabezpieczeÒ. 

- W ramach us˘ugi Wealth Guard 
umówi˘em nas na spotkanie z prawni-
kami kancelarii DomaÒski Zakrzewski 
Palinka. W kolejnych etapach nast‡pi˘o 
przekszta˘cenie formy dzia˘alno˙ci praw-
nej, a konsekwencj‡ prac z zespo˘em 
prawników by˘a równie˝ restruktury-
zacja biznesu, która spowodowa˘a wiÊk-
sz‡ efektywno˙„ i zyskowno˙„. Dodat-
kowo odpowiednio skonstruowan‡ suk-
cesj‡ i umow‡ partnersk‡ zabezpieczy-
li˙my zarówno firmÊ, jak i partnerkÊ 
pana Paw˘a, z któr‡ ˘‡czy˘ go d˘ugi, ale 
niesformalizowany zwi‡zek - t˘umaczy 
bankier. 

Przy okazji jednego ze spotkaÒ z panem 
Paw˘em bankierowi zosta˘ przedstawio-
ny pan Robert, wspó˘w˘a˙ciciel du˝ego 
przedsiÊbiorstwa informatycznego z pó˘-
nocy Polski. Nieformalne spotkanie za-
owocowa˘o wizyt‡ w oddziale banku, 
˝eby wstÊpnie przyjrze„ siÊ strukturze 
maj‡tku i produktów, które w ostatnich 
latach bez g˘Êbszej analizy op˘acalno˙ci 
pan Robert kupowa˘ w ró˝nych bankach. 
Klient rzetelnie przygotowa˘ siÊ do roz-
mowy, dostarczy˘ wszelkie niezbÊdne 
dokumenty, a przy tym - co nie jest 
wcale tak oczywiste - nie uchyla˘ siÊ od 
odpowiedzi na pytania i obszernie wy-
ja˙nia˘ niuanse dotycz‡ce zarówno ma-
j‡tku, jak i dotychczasowych decyzji 
inwestycyjnych. 

PROFIL KLIENTA 

ImiÊ: . _ Robert 
Wiek: 39 lat 
Stan cywilny: ˝onaty 
Dzieci: córka 7 lat i syn 11 
lat 
Biznes: Firma 
informatyczna zatrudniaj‡ca 200 
osób, wspó˘pracuj‡ca od wielu lat 
z du˝ymi odbiorcami na rynku. 
Ma ugruntowan‡ pozycjÊ na 
rynku, stale poszerza wachlarz 
us˘ug i produktów. Dochody 
roczne na poziomie 5 mln z˘ netto. 

-

Klient dotychczas podejmowa˘ 
samodzielnie decyzje inwestycyjne 
ograniczaj‡ce siÊ do prostych produktów, 
których rentowno˙„ pozostawia˘a sporo 
do ˝yczenia. Struktura maj‡tku firmowego 
nie wymaga˘a szybkiej interwencji, 
jednak problemem, z którego klient 
nie zdawa˘ sobie sprawy, by˘ brak 
przygotowania procesu sukcesji 

I i zabezpieczenia interesów na wypadek 
ewentualnego nieszczÊ l̇iwego zdarzenia. I 

La— • I 

Te ostatnie wymaga˘y szybkiego upo-
rz‡dkowania. 

- Okaza˘o siÊ, ˝e produkty inwesty-
cyjne, które pan Robert posiada˘, nie do 
koÒca odpowiada˘y bie˝‡cej sytuacji ryn-
kowej. Zaproponowa˘em mu korektÊ 
portfela: du˝e zaanga˝owanie ˙rodków 
w lokaty bankowe (odnowione na stan-

SUKCESJA N A WIELE RO›NYCH SPOSOBÓW 
Opisany tragiczny przypadek 
pana Paw˘a wyraÍnie wskazuje, 
˝e nie powinni˙my ogranicza„ 
planowania sukcesji tylko do 
zabezpieczenia na wypadek 
˙mierci. Warto zabezpieczy„ siÊ 
tak˝e od skutków innych zdarzeÒ, 
np. poprzez zdeponowanie 
odpowiednich pe˘nomocnictw. 
Istotn‡ kwesti‡,z której te˝ nie 
zdajemy sobie czÊsto sprawy, s‡ 
podatkowe aspekty dziedziczenia papierów 
warto˙ciowych i jednostek funduszy. Mamy 
tu do czynienia ze swego rodzaju 

Pawe˘ 

Paradowski 

adwokat 
Senior Associate 
kancelaria DZP 

podwójnym opodatkowaniem 
spadkobiercy: najpierw podatkiem 
od spadków i darowizn (w chwili 
nabycia spadku), a nastÊpnie 
podatkiem dochodowym (w 
momencie wyp˘aty ˙rodków). 
Taki stan rzeczy powoduje, 
˝e warto rozwa˝y„ alternatywne 
sposoby lokowania ˙rodków, 
pamiÊtaj‡c,˝e wy˘‡czenie 
wskazanych ˙rodków z masy 

spadkowej mo˝e zaburzy„ regu˘y 
dziedziczenia i prowadzi„ do sporów 
miÊdzy spadkobiercami. 

dardowych rynkowych warunkach, opro-
centowane ˙rednio 3 procent w skali 
roku) oraz fundusze inwestycyjne obli-
gacji skarbowych powinny by„ znacz‡co 
zredukowane. Uchodz‡ce za bezpieczne 
fundusze obligacji skarbowych generuj‡ 
od pewnego czasu nisk‡, a nawet ujem-
n‡ netto stopÊ zwrotu. Natomiast nap˘yw 
kapita˘u zagranicznego na polsk‡ gie˘dÊ 
umacnia z˘otego i przez to negatywnie 
wp˘ywa na fundusze inwestuj‡ce w eu-
ro (nieposiadaj‡ce zabezpieczenia ryzyka 
walutowego) - mówi bankier. 

Chc‡c dokona„ realokacji aktywów 

w portfelu pana Roberta, bankierzy sku-
pili siÊ na potrzebach klienta oraz szansach 
i zagro˝eniach, jakie nios‡ ze sob‡ ró˝ne-
go rodzaju inwestycje, niekoniecznie 
zwi‡zane z rynkiem udzia˘owym (akcje) 
lub d˘u˝nym (obligacje). Poznaj‡c ofertÊ 
Noble Banku, klient zainteresowa˘ siÊ 
nastÊpuj‡cymi formami inwestycji: 

• rynek wierzytelno˙ci; 
• obligacje korporacyjne; 
• nieruchomo˙ci mieszkaniowe pod 

wynajem (klient dziÊki swoim znajomo-
˙ciom w Skandynawii niejednokrotnie 
my˙la˘ o wynajmie mieszkaÒ dla studen-
tów z tamtego regionu ucz‡cych siÊ 
w Polsce); 

• fundusze inwestycyjne aktywnie 
reaguj‡ce na zmiany rynkowe (aktywnej 
alokacji, timingowe, mieszane etc); 

• lokata bankowa negocjowana; 
• oprocentowane konto bankowe. 
Wtedy nast‡pi˘ zwrot. Podczas opra-

cowywania ostatecznej oferty przebu-
dowania struktury aktywów pana Ro-
berta bankier otrzyma˘ wiadomo˙„, 
˝e pan Pawe˘ (klient, który sprowadzi˘ 
go do banku) mia˘ tragiczny wypadek 
samochodowy i jest w ˙pi‡czce. 

Lekarze nie potrafili okre˙li„, jak d˘u-
go ten stan mo˝e trwa„, a najbli˝si pana 
Paw˘a prze˝ywali prawdziwy dramat. 
Wypadek ten bardzo poruszy˘ pana Ro-
berta, podobnie jak jego póÍniejsze kon-
sekwencje dla pozostawionego maj‡tku: 
kiedy po kilku tygodniach pan Pawe˘ 
nadal znajdowa˘ siÊ w stanie ˙pi‡czki, za˙ 
rokowania by˘y niepewne, okaza˘o siÊ, 
˝e opracowany kilka miesiÊcy wcze˙niej 
wspólnie z prawnikami DZP plan zmian 
struktury prawnej firmy pana Paw˘a po-
zwoli˘ uratowa„ jego firmÊ, oddaj‡c jej © 
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zarz‡dzanie w rÊce partnerki ˝yciowej skorzysta„ z kredytu hipotecznego (wy-
klienta. korzystuj‡c niskie stopy procentowe 

Obserwuj‡c konsekwencje dzia˘aÒ w Polsce), dlatego zaanga˝owa˘ tylko 50 
banku, pan Robert zdecydowa˘ siÊ nie procent ˙rodków w˘asnych do warto˙ci 
zwleka„ z przygotowaniem sukcesji. 
Dramat przyjaciela wywo˘a˘ w nim sil-
n‡ potrzebÊ zabezpieczenia swojej ro-
dziny na wypadek ˙mierci lub trwa˘ego 
uszczerbku na zdrowiu. 

- W trakcie rozmów u˙wiadomi˘em 
mu równie˝, ˝e dziedziczone papiery 
warto˙ciowe i jednostki funduszy in-
westycyjnych s‡ wed˘ug polskiego pra-
wa obci‡˝one podatkiem dochodowym 
od warto˙ci ich umorzenia, a nie zysku. 
Powoduje to, ˝e warto˙„ ˙rodków zain-
westowanych w tego typu produkty 
inwestycyjne zostanie pomniejszona 
o 19 procent. Przyznam szczerze, ˝e wy-
raz twarzy pana Ro-

aktywa 

nieruchomo˙„-dom 

gotówka 

F.l. Obligacji Skarbowych PLN 

F.l. Obligacji Skarbowych EUR 

lokaty strukturyzowane 

lokaty bankowe 

 ród˘o: Noble Bank 

aktywa 

nieruchomo˙„ 
- d o m 

gotówka 

berta mówi˘ wszyst-
ko: szok i niedowie-
rzanie. „Dziedziczo-
ne papiery warto-
˙ciowe s‡ dla spad-
kobierców bezkosz-
towym przychodem 
i podlegaj‡ opodat-
kowaniu" - t˘uma-
czy Kamil Marty-
niuk. 

Bankier uspokoi˘ 
jednak klienta, ˝e 
istnieje rozwi‡zanie 
pozwalaj‡ce wyod-
rÊbni„ fundusze in-
westycyjne z masy 
spadkowej, wykorzy-
stuj‡c transfer miÊ-
dzypokoleniowy: to 
Fundusze Inwesty-
cyjne w Polisie Ubez-
pieczeniowej, czyli 
Ubezpieczeniowe 
Fundusze Kapita˘o-
we. Plan Inwestycyj-
ny w strukturze po-
lisy, za po˙rednic-
twem którego pieni‡dze inwestowane s‡ 
w jednostki specjalnie dobranych fundu-
szy, znalaz˘ siÊ na li˙cie nowych aktywów 
w portfelu pana Roberta. 

Dodatkowo klient by˘ bardzo zainte-
resowany rynkiem mieszkaÒ pod wyna-
jem dla zagranicznych studentów. Chcia˘ 

PORTFEL PANA ROBERTA, 
STAN NA LIPIEC 2013 R. 

kupionych nieruchomo˙ci. W tym przy-
padku bardzo pomocne okaza˘y siÊ kon-
takty bankiera, dziÊki którym wykorzy-
stanie kredytu zosta˘o wyraÍnie zopty-
malizowane. 

- DziÊki moim znajomo˙ciom z lo-
kalnymi deweloperami wynegocjowa-
li˙my korzystne warunki cenowe na 
zakup mieszkaÒ, a nieruchomo˙ci po 
zakoÒczonym etapie wykoÒczenia bÊd‡ 
zarz‡dzane przez wynajÊt‡ do tego oso-
bÊ. Skoro jednak w portfelu pojawi˘ siÊ 
kredyt hipoteczny, to uznali˙my, ˝e 
naturalne bÊdzie zabezpieczenie jego 
sp˘aty na wypadek ˙mierci kredytobior-

cy. Zaproponowa-

wartosc 

2 000 000 PLN 

500 000 PLN 

2 000 000 PLN 

1 600 000 PLN 

1500 000 PLN 

2 400 000 PLN 

OBECNA STRUKTURA PORTFELA 
PANA ROBERTA* 

UFK 
Wierzytelno˙ci 

UFK Obligacji 
Korporacyjnych 

nieruchomo˙ci 
- mieszkania 
pod wynajem 

lokaty bankowe 

Plan 
Inwestycyjny -
d˘ugoterminowy 

zabezpieczenie 

spadkowe 

2 000 000 PLN testament 

500 000 PLN 

testament 

1500 000 PLN 

 ród˘o: Noble Bank 

* z uwzglÊdnieniem zabezpieczenia spadkowego 

˘em ubezpieczenie 
na ˝ycie „Family 
Shield" na sumÊ 1,2 
mln z˘otych (kwo-
ta zbli˝ona do war-
to˙ci hipoteki). To 
wyj‡tkowa oferta, 
poniewa˝ wed˘ug 
jej zasad pan Robert 
w dwunastym roku 
trwania ubezpiecze-
nia bÊdzie móg˘ je 
zakoÒczy„ (do tego 
czasu sp˘aci hipo-
teki), a towarzys-
two ubezpieczenio-
we zwróci mu wszy-
stkie wp˘acone sk˘ad-
ki - mówi Marty-
niuk. 

Ostatnim eta-
pem, praktycznie 
wieÒcz‡cym wdro-
˝enie opisanych roz-
wi‡zaÒ, by˘o spo-
tkanie z prawnika-
mi z kancelarii DZP 
w ramach us˘ugi 
Wealth Guard No-

ble Banku i spisanie odpowiedniego 
testamentu, w którym zawarte zosta˘y 
równie˝ szczegó˘owe zapisy windyka-
cyjne (wynikaj‡ce z faktu, ˝e pan Robert 
chcia˘by po ˙mierci przekaza„ konkret-
ne przedmioty i aktywa swojemu ro-
dzeÒstwu). © PZ 

2 800 000 PLN 

2 500 000 PLN 

1000 000 PLN 

1000 000 PLN 

UFK, transfer 

miÊdzypoko-

leniowy 

UFK, transfer 

miÊdzypoko-

leniowy 

testament, 

„Family 

Shield" 

testament 

UFK, transfer 

miÊdzypoko-

leniowy 
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