Sazebník poplatků a odměn
J&T Banky, a. s.
Fyzické osoby - nepodnikatelé
Platnost od 1. 7. 2021

Sazebník se vztahuje na bankovní služby poskytované klientům - fyzickým osobám nepodnikatelům. Poplatky jsou zúčtovány podle
aktuálního kurzovního lístku J&T Banky, a. s., v měně, ve které je účet veden nebo ve které je denominován investiční nástroj, který je
předmětem transakce. Uvedeny jsou včetně DPH, pokud DPH podléhají. Jakékoliv další služby a produkty, které nejsou v tomto sazebníku uvedeny, jsou zpoplatněny individuálně s ohledem na povahu obchodního případu.

Bankovní produkty
Běžné účty
Zřízení účtu, vedení účtu a ukončení účtu, zaslání Výpisu z účtu

zdarma

Vklady
Zřízení Vkladu, vedení Vkladu a ukončení Vkladu, zaslání Výpisu z Vkladu
Převod Vkladu na třetí osobu (osobu odlišnou od Klienta)

zdarma
5 000 CZK

Bezhotovostní platební styk
Odchozí úhrada a příchozí úhrada, inkaso – v rámci J&T Banky

zdarma

Odchozí úhrada a příchozí úhrada, inkaso – v rámci ČR v CZK, v rámci Zemí SEPA v EUR

zdarma

Odchozí úhrada a příchozí úhrada – z/do zahraničí, v rámci ČR v cizí měně
Poplatek zahraničních bank na vrub plátce (OUR)

1 % (min. 100 CZK, max. 1 000 CZK)*
skutečné náklady

Investigace úhrady

zdarma

Hotovostní platební styk
Vklad hotovosti v CZK

zdarma

Výběr hotovosti v CZK

0,1 %, min. 50 CZK

Vklad nebo výběr hotovosti v cizí měně

1 %, min. 100 CZK

Platební karty Mastercard
Vedení Platební karty Mastercard Silver, Mastercard Virtuální karta

zdarma

Vedení Platební karty Mastercard Gold

2 000 CZK ročně

Vedení Platební karty Mastercard World Elite

6 500 CZK ročně

Čtvrtý a další výběr hotovosti v měsíci z bankomatu na území států Evropy
Výběry hotovosti z bankomatu v zahraničí mimo území států Evropy a u přepážky jiné banky/směnárny

30 CZK
100 CZK + 1 %

Internetové bankovnictví a Telefonní bankovnictví
Zřízení, vedení a zrušení Internetového bankovnictví a Telefonního bankovnictví

zdarma

Úschova investičního zlata
Úschova slitků zlata

8 CZK/gram/rok

* Příchozí úhrada od 500 000 CZK včetně nebo ekvivalent v cizí měně do 15. 8. 2021 zdarma
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Investiční služby
Podání Pokynu k obchodu s Investičními nástroji
Podání/změna/zrušení Pokynu k obchodu s Investičními nástroji

zdarma

Obstarání obchodů s dluhopisy a ostatními dluhovými cennými papíry
Poplatek z objemu obchodu: 0,15 %

Minimální poplatek: ekviv. 2 000 CZK

Obstarání obchodů s fondy J&T Investments CZK a J&T Investments EUR na regulovaném trhu a s perpetuitními certifikáty
Poplatek z objemu obchodu: 0,25 %

Minimální poplatek: ekviv. 400 CZK

Nákup fondů kolektivního investování – jednorázová investice, trvalá investice, pravidelná investice
Částka na Pokynu

Fondy kategorie I.

Fondy kategorie II.

Fondy kategorie III.

Do 499 999,99 CZK

0,80 %

2,00 %

4,00 %

500 000 CZK – 2 499 999,99 CZK

0,60 %

1,50 %

3,00 %

2 500 000 CZK a více

0,40 %

1,00 %

2,00 %

Nákup fondů kolektivního investování – pravidelná investice (při způsobu placení poplatku „Postupně“, tj. z prvních plateb až do úplné
úhrady poplatku)
Plánovaná celková výše investice

Fondy kategorie I.

Fondy kategorie II.

Fondy kategorie III.

Do 1 499 999,99 CZK

0,76 %

1,90 %

3,80 %

1 500 000 CZK a více

0,66 %

1,65 %

3,30 %

Prodej fondů kolektivního investování
Výstupní poplatek za zpětný odkup, jeho výše je uvedena ve statutu příslušného fondu.
Přestup mezi různými fondy kolektivního investování
Poplatek ve výši kladného rozdílu mezi poplatkem za zprostředkování nákupu cílového a zdrojového fondu.
Vypořádání obchodů s Investičními nástroji
Vypořádání na sběrný účet
zdarma

Vypořádání na individuální účet
0,4 % (min. ekviv. 10 000 CZK)

Vedení evidence Investičních nástrojů
zdarma

Poplatek za obstarání a vypořádání obchodu se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet poplatku je celková hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu. U pravidelné investice při způsobu placení poplatků za obstarání nákupu
„Postupně“ je základem pro výpočet poplatku Plánovaná celková výše investice, poplatek se účtuje z prvních plateb až do úplné úhrady
poplatku. Rozdělení fondů do kategorií I., II. a III. a přehled fondů, u nichž je aplikován výstupní poplatek, jsou dostupné na internetové
stránce www.jtbank.cz, v sekci Sazebníky poplatků.
Další služby
Zřizování a výpisy z účtů
Zápis osoby do evidence osob CDCP a změna evidovaných údajů
Zřízení majetkového účtu vlastníka nebo zákazníka v CDCP nebo u jiného depozitáře
Přidělení náhradního identifikačního čísla (NID)
Změnový/stavový výpis z CDCP
Výpis z nezařazené evidence CDCP

zdarma
14 000 CZK
zdarma
500 CZK za stránku
500 CZK

Převody, přechody a ostatní transakce
Přijetí Investičních nástrojů od jiného obchodníka do J&T Banky
Převod, přechod, realokace Investičních nástrojů

zdarma
2 000 CZK za ISIN

Zástavy a pozastavení práva nakládat s Investičními nástroji v CDCP
Realizace zástavy (převedení zastavených Investičních nástrojů a zrušení zástavy na účtu nabyvatele),
převod zastavených Investičních nástrojů
Registrace/změna/zrušení smluvního zástavního práva (včetně zastavení/změny počtu Investičních
nástrojů), zápis/zrušení/změna PPN na příkaz účastníka CDCP

500 CZK za ISIN
2 000 CZK
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