Clear Deal
Fyzické osoby – Nepodnikatelé
Platnost od 15.2.2017
Sazebník poplatků J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal
Sazebník poplatků se vztahuje na služby Clear Deal poskytované klientům J&T BANKY, a. s. - fyzickým osobám
nepodnikatelům. Poplatky jsou zúčtovány v měně, ve které je účet veden nebo ve které je denominován Investiční
nástroj, který je předmětem transakce, a to při použití aktuálního kurzovního lístku J&T BANKY, a. s., v den provedení
transakce nebo poskytnutí služby. Služby a produkty, neuvedené v tomto sazebníku, Vám poskytneme buď
bezplatně, nebo za poplatek, jehož výši určíme po vzájemné dohodě. Poplatky jsou uvedeny včetně DPH, pokud
poplatek podléhá DPH.
BANKOVNÍ PRODUKTY
Běžné účty
Zřízení, vedení a ukončení Běžného účtu
Výpis z Běžného účtu
Vklady
Zřízení, vedení a ukončení Vkladu
Výpis z Vkladu
Předčasné ukončení Vkladu
Převod vkladu na třetí osobu (osobu odlišnou od Klienta)
Bezhotovostní platební styk
Platba v rámci J&T BANKY
Platba do jiné banky zadaná prostřednictvím
Internetového bankovnictví nebo Telefonního
bankovnictví
Platba do jiné banky zadaná písemně
Tuzemský platební styk v CZK
Platba do jiné banky zadaná na základě trvalého
příkazu
Urgentní platba do jiné banky (po předchozí dohodě s
J&T BANKOU)
Platba z jiné banky
Platba v rámci J&T BANKY
Platba do zahraničí v CZK nebo v cizí měně a do
tuzemska v cizí měně z účtu Klienta
SEPA platba z účtu Klienta zadaná prostřednictvím
Internetového bankovnictví nebo Telefonního
bankovnictví
SEPA platba z účtu Klienta zadaná písemně
SEPA inkaso z účtu Klienta
Urgentní platba v EUR (prostřednictvím systému
TARGET2) z účtu Klienta
Platba ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a z tuzemska
Zahraniční platební styk a
v cizí měně ve prospěch účtu Klienta (platba do
tuzemský platební styk v cizí
500.000 CZK nebo ekvivalent v cizí měně)
měně
SEPA platba, urgentní platba v EUR (prostřednictvím
systému TARGET2) ve prospěch účtu Klienta (platba do
500.000 CZK nebo ekvivalent v cizí měně)
Platba ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a z tuzemska
v cizí měně, SEPA platba, urgentní platba v EUR
(prostřednictvím systému TARGET2) ve prospěch účtu
Klienta (platba od 500.000 CZK včetně nebo ekvivalent
v cizí měně)
Poplatek zahraničních bank na vrub plátce (OUR)
Změna, zrušení platby
Investigace platby

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
individuálně
5 000 CZK
zdarma
zdarma
50 CZK
zdarma
100 CZK (příplatek
ke standardnímu poplatku)
zdarma
zdarma
1%
(min. 150 CZK, max. 1 500 CZK)
150 CZK
250 CZK
150 CZK
1 000 CZK
1%
(min. 150 CZK, max. 1 000 CZK)
100 CZK

zdarma

skutečné náklady
individuálně
zdarma

Internetové bankovnictví a Telefonní bankovnictví
Zřízení, vedení a zrušení Internetového bankovnictví a Telefonního bankovnictví
Platební karty MasterCard
Vedení platební karty
MasterCard Standard (debetní platební karta)
MasterCard
Bezhotovostní transakce platební kartou
První tři výběry hotovosti v měsíci platební kartou 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
Cestovní pojištění J&T Premium
Cestovní pojištění J&T Exclusive
Opakované vydání PIN na žádost klienta
Doplňkové služby k platebním
Doručení PIN, karty, doplňkového materiálu kurýrní
kartám MasterCard
službou, náhradní hotovosti (Emergency Cash) nebo
náhradní karty (Emergency Card) při ztrátě, odcizení
nebo poškození karty v zahraničí

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
30 CZK
100 CZK + 1 %
100 CZK + 1 %
200 CZK + 1 %
750 CZK ročně
2 250 CZK ročně
100 CZK
skutečné náklady

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 se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro výpočet je celková hodnota skutečně realizovaného
objemu obchodu.
Poplatek z objemu obchodu
Minimální poplatek
0,15 %
ekviv. 2 000 CZK
Obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování
Poplatek se účtuje jednorázově při provedení obchodu. Základem pro sazbu poplatku je částka uvedená na Pokynu v případě
nákupu přes Běžný účet nebo částka zaslaná na příslušný Sběrný účet. Základem pro výpočet účtovaného poplatku je celková
hodnota skutečně realizovaného objemu obchodu. Zvýhodněná sazba poplatku při pravidelné investici se uplatní při způsobu
placení poplatků za obstarání nákupu „Postupně“, tj. z prvních plateb až do úplné úhrady poplatku. Základem pro
Zvýhodněnou sazbu poplatku je Plánovaná celková výše investice. Rozdělení fondů do kategorií I., II. a III. je dostupné na
Internetové stránce www.jtbank.cz, v sekci Sazebníky poplatků.
Nákup fondů - jednorázová a trvalá investice
Fondy kategorie I.
Fondy kategorie II.
Fondy kategorie III.
0,80 %
2,00 %
4,00 %
V případě částky na Pokynu vyšší než 500 000 CZK (včetně) je sazba poplatku snížena o 25 %.
V případě částky na Pokynu vyšší než 2 500 000 CZK (včetně) je sazba poplatku snížena o 50 %.
Nákup fondů - pravidelná investice
Zvýhodněná sazba (podle doby pravidelného investování)
Standardní
Částka na Pokynu
sazba
1 rok až 10 let
10 let (včetně) až 20 let
20 let (včetně) a více
Do 2 999,99 CZK
3,80 %
3,60 %
3,30 %
4,00 %
3 000 CZK - 9 999,99 CZK
3,60 %
3,30 %
3,00 %
4,00 %
10 000 CZK - 29 999,99 CZK
3,30 %
3,00 %
2,70 %
4,00 %
30 000 CZK a více
2,50 %
2,30 %
2,00 %
4,00 %
Prodej fondů
zdarma
U některých fondů může být ze strany správcovské společnosti fondu aplikován výstupní
poplatek za zpětný odkup, jeho výše je uvedena ve statutu příslušného fondu. Přehled
fondů, u nichž je aplikován výstupní poplatek, je dostupný na Internetové stránce
www.jtbank.cz, v sekci Sazebníky poplatků.
Přestup mezi fondy
rozdíl mezi poplatkem za zprostředkování nákupu cílového a zdrojového fondu,
minimálně 0,8 % z objemu obchodu
Vypořádání obchodů s Investičními nástroji
Vypořádání na sběrný účet
zdarma
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Vedení evidence Investičních nástrojů
Vedení evidence
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
Převody, přechody a transakce v CDCP
Přijetí Investičních nástrojů od jiného obchodníka do J&T BANKY (účty téhož majitele)
Převod Investičních nástrojů k jinému obchodníkovi z J&T BANKY (účty téhož majitele)
Převod / přechod Investičních nástrojů bez převodu peněz (DFP)
Převod Investičních nástrojů s převodem peněz (DVP)
Realokace zahraničních Investičních nástrojů z /do CDCP
Převody, přechody a transakce u jiných custodianů
Přijetí Investičních nástrojů od jiného obchodníka do J&T BANKY (účty téhož majitele)
Převod Investičních nástrojů k jinému obchodníkovi z J&T BANKY (účty téhož majitele)
Převod / přechod Investičních nástrojů bez převodu peněz (DFP)
Převod Investičních nástrojů s převodem peněz (DVP)
Realokace investičních nástrojů mezi trhy v zahraničí
Zástavy a pozastavení práva nakládat s Investičními nástroji v CDCP
Realizace zástavy (převedení zastavených Investičních nástrojů a zrušení zástavy na účtu
nabyvatele)
Registrace/změna/zrušení smluvního zástavního práva (včetně zastavení/změny počtu
Investičních nástrojů)
Zápis/zrušení/změna PPN na příkaz účastníka CDCP
Převod zastavených Investičních nástrojů
Služby spojené se správou Investičních nástrojů
Obstarání inkasa výnosů (dividendy, úroky)
Registrace akcionáře pro účast či hlasování na valné hromadě, registrace vlastníka
dluhopisů na schůzi vlastníků dluhopisů
Uplatnění / doplnění žádosti o refundaci srážkové daně z vyplacených výnosů
Uplatnění žádosti o refundaci srážkové daně po lhůtě od výplat výnosů povolené
daňovým úřadem příslušné země
Ostatní korporátní akce
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zdarma

zdarma
14 000 CZK
zdarma
500 CZK za stránku
500 CZK
zdarma
500 CZK za ISIN
500 CZK za ISIN
1 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
zdarma
2 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
2 000 CZK za ISIN
500 CZK za ISIN
2 000 CZK
2 000 CZK
500 CZK za ISIN
jen poplatky třetích stran
individuálně
2 500 CZK
18 000 CZK
individuálně

