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SECRETUL BANCAR ELVEȚIAN

O poveste palpitantă 
și adevărată despre cel mai

important caz de denunțare  
din istoria finanțelor

Bradley Birkenfeld avea totul ca bancher privat elvețian care lucra 
la cea mai mare bancă din lume, UBS, unde megabogătașii își 
ascundeau milioanele de ochii autorităților fiscale într-o rețea 

secretă și complexă de conturi cu parolă și companii offshore. Când a 
descoperit că UBS voia să-l învinovățească pentru nesăbuințele clienților, 
Birkenfeld a denunțat situația Guvernului SUA.

Peste 15 miliarde de dolari, și numărătoarea continuă, au fost recuperați 
pe baza informațiilor fără precedent ale lui Birkenfeld, dar, cu toate că 
acesta, de unul singur, a demascat cea mai mare schemă de fraudă fiscală 
din istorie și a zdruncinat cu denunțul lui tradiția secretului bancar 
elvețian, Departamentul de Justiție al SUA a încercat să-l scoată țap 
ispășitor și să-l reducă la tăcere. Acuzat de conspirație, Birkenfeld a fost 
arestat și a ispășit o pedeapsă de treizeci de luni cu închisoarea.

Dar Bradley Birkenfeld a triumfat în cele din urmă. După ce a ieșit din 
închisoare, și-a luat revanșa când Fiscul american i-a acordat pentru dez-
văluirile lui senzaționale un premiu de 104 milioane de dolari, cea mai 
mare recompensă din istorie. Acum, în Bancherul diavolului, el ne spune 
pentru prima dată remarcabila lui poveste.
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de BRADLEY C. BIRKENFELD – o poveste adevărată 
care începe ca o carte cu James Bond, cu o privire în spatele scenei 

industriei bancare elvețiene și a unui sistem juridic corupt. 

Brad Birkenfeld este cel mai important avertizor din istorie, 
singurul om care a dezvăluit cea mai mare fraudă fiscală 

din lume: 19 000 de conturi-client desecretizate,
780 de milioane de dolari recuperați de IRS (fiscul american), 

care l-a recompensatcu 104.000.000 de $!!!
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BANCHERUL
D I A V O L U L U I

Brad Birkenfeld a dărâmat zidurile 
din jurul sistemul bancar elvețian!

Capitolul 7

TARANTULA
„Lasă-i să urască, atâta timp cât se tem.“ 

– CALIGULA, ÎMPĂRAT ROMAN

BANCHERII ELVEŢIENI NU VORBESC.
Dacă ar face-o, ar ajunge într-o închisoare de piatră rece pentru un timp 

foarte îndelungat, până când le mor toţi clienţii şi nu mai e nimic de discutat.
După ce am fost lovit în moalele capului de Memoriul de Trei Pagini al 

UBS-ului şi apoi evitat, ignorat complet iar şi iar, îmi venea să strig până la cer, să 
audă toată lumea ce aveau de gând nenorociţii aceştia, dar legile bancare elveţiene 
îmi interziceau cu stricteţe să fac publică toată treaba. Ştiam că n-aş fi apucat 
să fac un pas şi nişte gealaţi de genul Gărzii Elveţiene de la Vatican ar fi apărut 
imediat şi m-ar fi târât la închisoare, unde singurii oameni cu care puteam vorbi 
ar fi fost omul de serviciu, vorbitor de franceză şi avocatul meu. Aici nu era ca 
la Boston, să angajezi vreo doi clovni şi gata. Băieţii aceştia erau de o seriozitate 
letală când se punea problema să strivească pe cineva care îşi bate joc de banii lor.

Un alt lucru pe care bancherii elveţieni nu-l fac este să dea în judecată 
băncile elveţiene. Asta, pur şi simplu, nu o faci dacă te gândeşti să mai lucrezi 
vreodată în domeniul finanţelor corporatiste sau în activitatea bancară privată. 
În cazul meu, asta nu mă interesa de loc; ştiam că îmi puteam câştiga existenţa în 
încă şase moduri diferite, dar vestea procesului meu s-a răspândit în UBS ca un 
incendiu în California.
...........................................................................................................................................

Trei zile mai târziu... Bum! Era ca şi cum le-aş fi dat o bombă nucleară.“

Brad Birkenfeld, fost bancher al băncii elveţiene UBS, 
a devenit celebru pentru demnitatea şi curajul de care 

a dat dovadă dezvăluind, cu riscul carierei şi, chiar 
al vieţii sale, ceea ce urma să devină cel mai mare 
scandal bancar, cea mai mare deconspirare a unei 

uriaşe evaziuni fiscale din toate timpurile.
Ediţia în limba română a cărţii este deosebită 
şi pentru că este dedicată memoriei bunicului 

autorului, născut în România.


