J&T COMBI
Termínovaný vklad a investice do fondu
J&T RENTIER CZK v dynamickém poměru
J&T COMBI
Základní charakteristika:
Jedna platba – dva produkty:
- 3letý termínovaný vklad se
zvýhodněnou úrokovou sazbou
- podílový fond J&T RENTIER CZK
Vložené peněžní prostředky banka
rozdělí na dvě časti:
- 30 % uloží na termínovaný vklad
- 70 % investuje do podílových listů
fondu J&T RENTIER CZK
Minimální částka pro pořízení J&T
COMBI je 500 000 CZK (150 000 CZK
vklad / 350 000 CZK fond).
Maximální částka pro pořízení J&T
COMBI je 4 mil. CZK (1 200 tis. CZK vklad
/ 2 800 tis. CZK fond).
Podmínkou pro založení produktu je
otevřený běžný účet v J&T Bance, vedení běžného účtu je zdarma.

Zvýhodněnou úrokovou sazbu
termínovaného vkladu připíše banka
za podmínky, že v průběhu celé doby
trvání termínovaného vkladu (3 roky)
bude klient držet všechny podílové listy
fondu J&T RENTIER CZK nakoupené
v rámci J&T COMBI. Pokud klient tuto
podmínku nesplní, nezíská zvýhodněnou
úrokovou sazbu, ale sazbu platnou k datu
založení produktu.
Po ukončení termínovaného vkladu
banka připíše klientovi peníze zpět
na jeho běžný účet, podílové listy fondu
J&T RENTIER CZK klientovi zůstávají nadále k dalšímu použití dle jeho uvážení.

J&T RENTIER CZK
J&T RENTIER CZK je standardní fond
kolektivního investování, který si klade za
cíl dosažení kapitálového zhodnocení
prostřednictvím investic do dluhových a
akciových nástrojů. Míra zastoupení
akciové a dluhopisové složky v portfoliu

je aktivně řízena v povoleném rozpětí 30-70%
pro obě třídy aktiv. V době ekonomického
růstu fond preferuje akcie před dluhopisy. V
případě zhoršení ekonomického výhledu
naopak dluhopisy před akciemi. Minimální
zainvestovanost fondu je 60 %. Akumulační
třída je vhodná pro investora, který preferuje
kapitálové zhodnocení a nepožaduje
pravidelnou výplatu výnosů z fondu.
Název: J&T RENTIER FUND CZK
ISIN:
MT7000024857
Měna a třída: CZK akumulační

Termínovaný vklad
Parametry termínovaného vkladu:
Délka vkladu: 3 roky
Měna vkladu: CZK
Zvýhodněná úroková sazba: 2,2 % p.a.
Pojištění vkladu do výše 100 000 EUR
Sankce za předčasný odprodej podílových
listů: 1,8 % p.a.

Výběr ze sazebníku poplatků
Nákup podílového fondu
Nákupní částka
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Právní upozornění
Toto propagační sdělení vytvořila J&T
BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při
své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se
legislativou ČR. Sdělení není návrhem
k uzavření smlouvy. Banka není povinna
vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního
vztahu ani poskytnout jakoukoli službu
na základě tohoto sdělení.

návratnost původně investované částky.
Výnosy jsou uváděny v hrubých
hodnotách. Pro získání čistých hodnot
výnosů musí investor zohlednit poplatky
účtované Bankou dle platného ceníku.
Banka výslovně upozorňuje na skutečnost,
že případné zdanění závisí na osobních
poměrech investora a může se měnit.

Žádná z informací uvedených v tomto
sdělení není míněna a nemůže být
považována za analýzu investičních
příležitostí, investiční doporučení nebo
investiční poradenství a při tvorbě tohoto
sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem
předepsané specifické postupy a pravidla
pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informační charakter
a jeho účelem je poskytnout investorům
základní informace. Účelem sdělení
naopak v žádném případě není nahradit
statut fondu nebo sdělení klíčových
informací (KII). Banka investory vyzývá,
aby se se statutem a KII seznámili. Statut
a KII je k dispozici v českém jazyce
na www.jtBank.cz a v papírové podobě
bude dostupný u emitenta, na centrále
Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější
informace o výhodách, rizicích a dalších
podstatných okolnostech týkajících se

Propagační sdělení obsahuje informace
o výkonnosti v minulosti. Současná
výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
S investičními nástroji je spojeno riziko
kolísání aktuální hodnoty investované
částky a výnosů z ní a není zaručena

fondů, poskytnou na žádost rovněž
pracovníci Banky.
Banka výslovně upozorňuje na
skutečnost,že tento dokument může
obsahovat informace týkající se
investičních nástrojů nebo emitentů,
u kterých má Banka nebo některý
ze subjektů, který se podílí na přípravě
tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména
má přímou či nepřímou účast na těchto
subjektech nebo provádí operace
s investičními nástroji týkajícími se těchto
subjektů.
Obecné informace o pobídkách ve vztahu
k poskytování investičních služeb Bankou
jsou zveřejněny na internetových
stránkách Banky www.jtBank.cz.
Tento dokument je aktualizován ke dni
27.07.2021 a Banka je oprávněna jej
kdykoli změnit.

