Fyzické osoby – Nepodnikatelé
Platnost od 1. 8. 2019
Sazebník poplatků a odměn J&T BANKY, a. s.
Sazebník se vztahuje na bankovní služby poskytované Klientům - fyzickým osobám nepodnikatelům. Poplatky jsou
zúčtovány v měně, ve které je účet veden, a to při použití aktuálního Kurzovního lístku J&T BANKY, a. s., v den
provedení transakce nebo poskytnutí služby. Jakékoliv další služby a produkty, které nejsou v tomto sazebníku
uvedeny, jsou poskytovány bezplatně nebo jsou zpoplatněné individuálně s ohledem na povahu obchodního
případu. Poplatky jsou uvedeny včetně DPH, pokud poplatek podléhá DPH.
BANKOVNÍ PRODUKTY
Běžné účty
Zřízení účtu, vedení účtu a ukončení účtu
Zaslání Výpisu z účtu
Vkladové účty
Zřízení účtu, vedení účtu a ukončení účtu
Zaslání Výpisu z účtu
Předčasné ukončení Vkladu
Bezhotovostní platební styk
Odchozí úhrada v rámci J&T BANKY
Odchozí úhrada do jiné banky
Odchozí úhrada do jiné banky zadaná na základě
trvalého příkazu nebo inkasa
Tuzemský platební styk v CZK
Odchozí úhrada urgentní do jiné banky (po předchozí
dohodě s J&T BANKOU)
Příchozí úhrada v rámci J&T BANKY
Příchozí úhrada z jiné banky
Odchozí úhrada v rámci J&T BANKY
Odchozí úhrada do zahraničí v CZK nebo v cizí měně a
do tuzemska v cizí měně z účtu Klienta
Odchozí úhrada SEPA z účtu Klienta
Inkaso SEPA z účtu Klienta

Zahraniční platební styk a
tuzemský platební styk v cizí
měně

Odchozí úhrada urgentní v EUR (prostřednictvím
systému TARGET2) z účtu Klienta
Příchozí úhrada v rámci J&T BANKY
Příchozí úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a z
tuzemska v cizí měně ve prospěch účtu Klienta
(příchozí úhrada do 500.000 CZK nebo ekvivalent v cizí
měně)
Příchozí úhrada SEPA, příchozí úhrada urgentní v EUR
(prostřednictvím systému TARGET2) ve prospěch účtu
Klienta (příchozí úhrada do 500.000 CZK nebo
ekvivalent v cizí měně)
Příchozí úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně
a z tuzemska v cizí měně, příchozí úhrada SEPA,
příchozí úhrada urgentní v EUR (prostřednictvím
systému TARGET2) ve prospěch účtu Klienta (příchozí
úhrada od 500.000 CZK včetně nebo ekvivalent v cizí
měně)
Poplatek zahraničních bank na vrub plátce (OUR)
Změna, zrušení úhrady
Investigace úhrady

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
individuálně
zdarma
zdarma
zdarma
100 CZK
zdarma
zdarma
zdarma
1%
(min. 150 CZK, max. 1 500 CZK)
150 CZK (do 14. 12. 2019)
zdarma (od 15. 12. 2019)
150 CZK (do 14. 12. 2019)
zdarma (od 15. 12. 2019)
1 000 CZK (do 14. 12. 2019)
100 CZK (od 15. 12. 2019)
zdarma
1%
(min. 150 CZK, max. 1 000 CZK)

100 CZK (do 14. 12. 2019)
zdarma (od 15. 12. 2019)

zdarma

skutečné náklady
individuálně
zdarma
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Hotovostní platební styk
Vklad hotovosti v CZK
Vklad hotovosti v cizí měně nebo výběr hotovosti v CZK
nebo cizí měně (v cizí měně pouze v protihodnotě nižší
Vklady a výběry hotovosti
než 3.000.000 CZK v průběhu jednoho dne)
Vklad nebo výběr hotovosti v cizí měně v protihodnotě
vyšší než 3.000.000 CZK včetně v průběhu jednoho dne
Nákup a prodej valut
Nevyzvednutí nahlášeného výběru
Ostatní hotovostní operace
Nákup preklusivních nebo poškozených bankovek v cizí
měně
Internetové bankovnictví a Telefonní bankovnictví
Zřízení, vedení a zrušení Internetového bankovnictví a Telefonního bankovnictví
Druhý a další autentizační kalkulátor GP 270 pro stejného disponenta
Aktivní obchody
Poplatky spojené s úvěry, bankovními zárukami a směnkami
Bezpečnostní schránky
Bezpečnostní schránka velikosti 7,5 x 31,9 x 43,2 cm (cca 10 l)
Bezpečnostní schránka velikosti 15 x 31,9 x 43,2 cm (cca 20 l)
Bezpečnostní schránka velikosti 30 x 31,9 x 43,2 cm (cca 40 l)
Bezpečnostní schránka velikosti 60 x 31,9 x 43,2 cm (cca 80 l)
Bezpečnostní schránka velikosti 30 x 67 x 67 cm (cca 115 l) – rohová
Bezpečnostní schránka velikosti 60 x 67 x 67 cm (cca 230 l) – rohová
Úschova investičního zlata
Slitek zlata o hmotnosti 100 g
Slitek zlata o hmotnosti 1000 g
Platební karty Mastercard
Mastercard Standard (charge/debetní Platební karta)
Vedení Platební karty
Mastercard
Mastercard Gold (charge/debetní Platební karta)
(nové charge Platební karty již
Mastercard Virtuální karta (charge/debetní Platební
nejsou vydávány)
karta)
Bezhotovostní transakce
První tři výběry hotovosti v měsíci z bankomatu na
území států Evropy
Čtvrtý a další výběr hotovosti v měsíci z bankomatu na
území České republiky nebo Slovenské republiky
Transakce Platební kartou
Mastercard
Čtvrtý a další výběr hotovosti v měsíci z bankomatu na
území států Evropy
Výběry hotovosti z bankomatu v zahraničí mimo území
států Evropy
Výběry hotovosti na přepážce banky / směnárny
Poskytnutí úvěrového rámce k charge Platební kartě
Služby J&T Concierge
Platí pro Služby J&T Concierge zřízené od 1. 8. 2019
Služby J&T Concierge
Platí pro Služby J&T Concierge zřízené do 31. 7. 2019,
po dobu trvání Platnosti karty.
Cestovní pojištění J&T Premium
Cestovní pojištění J&T Exclusive
Doplňkové služby k Platebním
Golfové pojištění J&T Golf
kartám Mastercard
Členství v programu Priority Pass
Návštěva VIP salonku v rámci programu Priority Pass
Opakované vydání PIN na žádost Klienta
Doručení PIN, karty, doplňkového materiálu kurýrní
službou, náhradní hotovosti (Emergency Cash) nebo
náhradní karty (Emergency Card) při ztrátě, odcizení
nebo poškození karty v zahraničí
Úrok z prodlení

zdarma
1%
(min. 50 CZK, max. 200 CZK)
1%
zdarma
skutečné náklady
20 %
zdarma
900 CZK
individuálně
1 200 CZK/rok
1 900 CZK/rok
3 000 CZK/rok
5 000 CZK/rok
7 800 CZK/rok
12 000 CZK/rok
960 CZK/rok/kus
9 000 CZK/rok/kus
zdarma
2 000 CZK ročně
zdarma
zdarma
zdarma
30 CZK
100 CZK + 1 %
100 CZK + 1 %
200 CZK + 1 %
zdarma
10 000 CZK ročně
2 000 CZK ročně
850 CZK ročně
2 450 CZK ročně
1 000 CZK ročně
500 CZK ročně
850 CZK/osoba
100 CZK
skutečné náklady
25 % p.a.
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