.

Rámcová smlouva Clear Deal
Číslo smlouvy:
Variabilní symbol:

Jméno, Příjmení Klienta, bytem
narozen/a:
(dále jen „Vy“)
a
J&T BANKA, a.s., sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1731
tel.: 800 707 606, e-mail: info@jtbank.cz
(dále jen „J&T Banka“)
Podpisem této listiny uzavíráte s J&T Bankou rámcovou smlouva Clear Deal
(dále jen „Smlouva“).
1.

Identifikace / Před uzavřením této Smlouvy jste poskytl/a J&T Bance následující identifikační údaje:
Titul, jméno, příjmení:
RČ (datum narození, není-li RČ):

Místo narození:

Pohlaví:

Státní občanství:

Trvale bytem:
Korespondenční adresa:
Druh Dokladu totožnosti:

Číslo Dokladu totožnosti:

Platnost od:

Platnost do:

Stát, orgán, který Doklad totožnosti vydal:
Telefonní číslo:

E-mail:

2.

Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny / Všechna slova a slovní spojení, která začínají velkými písmeny a
která nejsou definována v této listině, mají význam jako v Obchodních podmínkách J&T BANKY, a.s., pro službu Clear
Deal, platných ke dni vyhotovení této listiny.

3.

Účel Smlouvy / Tato Smlouva se uzavírá proto, abyste mohl/a využívat bankovní služby J&T Banky.

4.

Předmět Smlouvy / Tato Smlouva určuje podmínky, za jakých budete s J&T Bankou uzavírat smlouvy o Bankovních
produktech a bankovních službách J&T Banky. Podle této Smlouvy Vám bude J&T Banka poskytovat zejména
bankovní služby, které souvisejí se zakládáním a vedením Bankovních produktů. Aktuální nabídku Bankovních
produktů a Investičních služeb naleznete v Obchodních podmínkách a Nabídce produktů a služeb Clear Deal.

5.

Finanční služby / Podle této Smlouvy a Obchodních podmínek uzavíráte s J&T Bankou zejména smlouvy o:
5.1

Běžném účtu,

5.2

Vkladu, zejména Termínovaném vkladu a Vkladu s výpovědní lhůtou,

5.3

Platebních kartách MasterCard,

5.4

poskytování služeb Internetového bankovnictví,

5.5

jiných Bankovních produktech, které Vám v budoucnu J&T Banka nabídne.

6.

Investiční služby / Podle této Smlouvy a Obchodních podmínek, a na základě Vašich Pokynů, pro Vás J&T Banka
zařídí nákup, prodej nebo jiný převod Investičních nástrojů. Nákup, prodej nebo jiný převod Investičních nástrojů
pro Vás J&T Banka zařídí svým jménem na Váš účet.

7.

Věrnostní program / J&T Banka Vám nabízí účast ve Věrnostním programu. Podmínky, za jakých se můžete stát
členem Věrnostního programu, naleznete v Obchodních podmínkách.

8.

Poplatky / Za zakládání a vedení Bankovních produktů a za služby, které Vám J&T Banka poskytne, zaplatíte
J&T Bance poplatky. Výši poplatků určí Sazebník poplatků.

J&T Banka, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel.: +420 800 707 606, fax: +420 221 710 211, info@jtbank.cz, www.jtbank.cz
IČ: 47115378, DIČ: CZ699000619, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1731, SWIFT: JTBPCZPP

9.

Uzavření smlouvy o Bankovním produktu / Smlouvu o Bankovním produktu uzavřete tak, že J&T Bance doručíte
Žádost o zřízení bankovního produktu. Taková žádost je návrhem na uzavření smlouvy o Bankovním produktu.
Smlouva o Bankovním produktu je mezi Vámi a J&T Bankou uzavřena v okamžiku, ve kterém Vám J&T Banka
Bankovní produkt zpřístupní prostřednictvím Internetového bankovnictví nebo v okamžiku, ve kterém Vám
J&T Banka doručí vyrozumění o tom, že pro Vás byl Bankovní produkt založen. Všechny podmínky smlouvy
o Bankovním produktu, které z Vaší Žádosti o zřízení Bankovního produktu nevyplývají, stanoví tato Smlouva,
Nabídka produktů a služeb Clear Deal a Obchodní podmínky. Pro účely uzavírání smluv o poskytování Bankovních
produktů se za písemné právní jednání považuje také email nebo jakákoli jiná elektronická zpráva nebo vyrozumění,
např. zpřístupnění nových Bankovních produktů nebo služeb v Internetovém bankovnictví.

10. Uzavření smlouvy o Vkladu prostřednictvím Sběrného účtu / Pokud budete chtít u J&T Banky uložit peněžní
prostředky formou Vkladu a takové peněžní prostředky převedete na Sběrný účet, smlouva o Vkladu mezi Vámi
a J&T Bankou je uzavřena okamžikem, ve kterém J&T Banka připíše tyto peněžní prostředky na Sběrný účet. Všechny
podmínky smlouvy o Vkladu, které nevyplývají z Nabídky produktů a služeb Clear Deal, stanoví Obchodní podmínky.
11. Zařazení do kategorie neprofesionálních zákazníků / Ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu Vás tímto
J&T Banka zařazuje do kategorie neprofesionálních zákazníků. Zařazením do kategorie neprofesionálních zákazníků
získáváte všechna práva s tím spojená. O změnu svého zařazení můžete J&T Banku kdykoli požádat.
12. Pokyny k obchodům s Investičními nástroji / Pokyn k obchodům s Investičními nástroji můžete podat pouze
na základě vyplněného investičního dotazníku a pouze pokud informace o Vašich odborných znalostech
a zkušenostech, které J&T Bance poskytnete v investičním dotazníku, J&T Banka vyhodnotí jako přiměřené pro
provádění obchodů s Investičními nástroji. Povinnost vyhodnocovat Vaše odborné znalosti a zkušenosti J&T Bance
ukládá Zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
13. Souhlas s prováděním pokynů proti účtu J&T Banky / Podpisem této listiny souhlasíte s Pravidly provádění pokynů.
Také souhlasíte s tím, že J&T Banka může Váš Pokyn provést i proti vlastnímu účtu nebo účtu osoby s J&T Bankou
majetkově, personálně nebo jinak propojené, nebo že J&T Banka může Váš Pokyn provést společně s obchodem
na vlastní účet nebo s pokynem jiného klienta (sdružení pokynů). Dále souhlasíte s tím, že J&T Banka může Váš
Pokyn provést mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.
14. Investiční doporučení / Investiční doporučení nebo analýzy, které Vám bude J&T Banka poskytovat, J&T Banka
vytváří a šíří v souladu s pravidly pro poctivou prezentaci investičních doporučení a analýz. Pokud tato investiční
doporučení nebo analýzy využijete, činíte tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a s vědomím, že informace,
kterou Vám J&T Banka poskytla, se může, i přes vynaložení odborné péče, v budoucnu ukázat jako nesprávná, a že
investice provedené na jejím základě mohou být ztrátové.
15. Rizika a ztráty při obchodování na finančních trzích / Podpisem této listiny potvrzujete, že jste si vědom/a
případných rizik a možných ztrát při obchodování na finančních trzích. Podpisem této listiny potvrzujete, že Vás
J&T Banka na tato rizika a možné ztráty upozornila v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této Smlouvy.
16. Vaše prohlášení / Potvrzujete, že:
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16.1

jste v dostatečném časovém předstihu před podpisem této listiny obdržel/a návrh této Smlouvy,
účinné Obchodní podmínky a Sazebník poplatků, všem jejich ustanovením jste porozuměl/a, a že
souhlasíte s jejich zněním; a že

16.2

jste obdržel/a informační přehled pro klienta o systému pojištění pohledávek z vkladů a Sdělení informací o
poplatcích Běžného účtu; a že

16.3

údaje, které jste J&T Bance poskytl/a v souvislosti se Smlouvou, jsou pravdivé a berete na vědomí, J&T Banka
neodpovídá za škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení vznikne; a že;

16.4

peněžní prostředky a investiční nástroje určené k transakcím a obchodům podle Smlouvy jste nabyl/a
v souladu s právními předpisy, zejména, že tyto peněžní prostředky nebo investiční nástroje nepocházejí
z trestné činnosti, že jste je nezískal/a převodem či přeměnou za peněžní prostředky nebo investiční nástroje,
které z trestné činnosti pocházejí ani jste je nezískal/a jiným protiprávním postupem; a že

16.5

Vám J&T Banka poskytla veškeré potřebné informace o J&T Bance, Bankovních produktech
a Investičních službách; a že

16.6

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nejste politicky
exponovanou osobou. Pokud se politicky exponovanou osobou stanete, neprodleně a prokazatelným
způsobem oznámíte J&T Bance tuto skutečnost, a to např. osobně nebo písemně v listinné podobě nebo
prostřednictvím elektronické pošty; a že

16.7

nejste občan Spojených států amerických nebo fyzická osoba, která je rezidentem ve Spojených státech
amerických. Pokud se stanete občanem Spojených států amerických nebo fyzickou osobou, která je
ve Spojených státech amerických rezidentem, neprodleně a prokazatelným způsobem oznámíte J&T Bance
tuto skutečnost, a to např. osobně nebo písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty;

16.8

jste daňovým rezidentem státu

16.9

16.8.1

Česká republika;

16.8.2

______________ a Vaše daňové identifikační číslo je ______________;

máte dostatečné prostředky a předpoklady pro využívání internetu a elektronické pošty, tyto služby
pravidelně využíváte, a můžete se tak včas seznámit s informacemi zveřejňovanými na Internetové stránce,
v Internetovém bankovnictví a zprávami, které Vám J&T Banka zašle prostřednictvím elektronické pošty.
Protože máte všechny tyto možnosti, souhlasíte s využívaním elektronické komunikace mezi Vámi
a J&T Bankou;

17. Zvláštní vztah k J&T Bance / Podpisem této listiny prohlašujete, že podle § 19 Zákona o bankách nejste osobou se
zvláštním vztahem k J&T Bance. Zejména prohlašujete, že nejste osobou blízkou členům statutárního orgánu nebo
dozorčí rady J&T Banky, členům výboru pro audit, rizika, odměňování a jmenování ani osobám ovládajícím J&T
Banku.
18. Povinnost informovat o změnách prohlášení / Podpisem této listiny se zavazujete, že budete J&T Banku neprodleně
informovat o jakékoliv změně v obsahu Vašich prohlášení uvedených v této Smlouvě. Pokud bude některé z Vašich
prohlášení nepravdivé, J&T Banka nebude ode dne, ve kterém nepravdivost prohlášení vyjde najevo, povinna plnit
své povinnosti podle této Smlouvy. Pokud Vaším nepravdivým prohlášením vznikne J&T Bance škoda, takovou škodu
J&T Bance nahradíte.
19. Souhlas s předáváním dokumentů / Podpisem této listiny souhlasíte s tím, aby Vám na nosiči informací, který nemá
listinnou podobu, J&T Banka předávala dokumenty (sdělení klíčových informací podle Zákona o investičních
společnostech a fondech), které:
19.1

obsahují základní charakteristiky fondu kolektivního investování;

19.2

a které jsou pro investory nezbytné k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice;

19.3

a které jsou zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Dále souhlasíte s tím, aby Vám J&T Banka informace podle předchozí věty poskytovala pouze na Internetových
stránkách. Adresu Internetové stránky Vám J&T Banka zašle na e-mailovou adresu uvedenou v této Smlouvě.
20. Obchodní podmínky a Sazebník poplatků / Obchodní podmínky a Sazebník poplatků jsou nedílnou součástí této
Smlouvy. V případě jakéhokoli rozdílu mezi touto Smlouvou a Obchodními podmínkami nebo mezi touto Smlouvou a
Sazebníkem poplatků má tato Smlouva přednost.
21. Změna Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků / Obchodní podmínky nebo Sazebník poplatků může
J&T Banka měnit jednostranně. O změně Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků a o okamžiku, od kterého
je změna Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků účinná, Vás bude J&T Banka informovat nejpozději
patnáct (15) dní před účinností změn. O takové změně Vás bude J&T Banka informovat elektronickou poštou na Vaši
emailovou adresu uvedenou v této Smlouvě a/nebo oznámením na Internetové stránce a/nebo prostřednictvím
Internetového bankovnictví a na Obchodních místech. Touto Smlouvou se zavazujete, že se s novými Obchodními
podmínkami a novým Sazebníkem poplatků seznámíte.
22. Změna Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků ve zkrácené lhůtě / Pokud bude změna Obchodních
podmínek nebo Sazebníku poplatků pro Vás výhodnější nebo pokud změna Obchodních podmínek nebo Sazebníku
poplatků nebude mít přímý dopad na Vaše práva nebo povinnosti nebo pokud se bude jednat o doplnění nových
Bankovních produktů nebo Investičních služeb nebo pokud bude J&T Banka muset změnu Obchodních podmínek
nebo Sazebníku poplatků provést ze zákona, může J&T Banka Obchodní podmínky nebo Sazebník poplatků změnit
i ve lhůtě kratší než patnáct (15) dní před dnem účinností změn.
23. Účinnost změny Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků / Obchodní podmínky nebo Sazebník poplatků
v novém znění jsou pro Vás závazné ode dne jejich účinnosti. Pokud den splatnosti poplatku nastane po dni
účinnosti změny Sazebníku poplatků, může Vám J&T Banka účtovat novou výši poplatku.
24. Změna Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků podléhající Zákonu o platebním styku / Pokud J&T Banka
změní ty části Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků, které podléhají úpravě Zákona o platebním styku,
platí zvláštní pravidla pro změny ve smluvní dokumentaci uvedené v tomto zákoně.
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25. Výpověď Smlouvy pro nesouhlas se změnou Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků / Pokud nebudete
s novým zněním Obchodních podmínek nebo Sazebníku poplatků souhlasit, máte právo, do patnácti (15) dní ode
dne účinnosti takových změn, tuto Smlouvu vypovědět.
26. Započtení pohledávek / Bez písemného souhlasu J&T Banky nemůžete své pohledávky za J&T Bankou započíst na
pohledávky J&T Banky za Vámi. Pohledávky J&T Banky za Vámi, a to i dosud nesplatné pohledávky, a pohledávky,
které nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo kterých se nelze domáhat u soudu a pohledávky promlčené, může
J&T Banka započíst na Vaše pohledávky za J&T Bankou i bez Vašeho souhlasu. Započtení v průběhu trvání Vkladu se
považuje za předčasný výběr.
27. Postoupení pohledávek / Postoupit nebo zastavit Vaše pohledávky za J&T Bankou, a to i pohledávky z jednotlivých
Vkladů (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či převodu práva) můžete pouze s písemným souhlasem
J&T Banky.
28. Povinnost nahradit neplatné ustanovení / Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné,
nevymahatelné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy, i tato Smlouva jako celek, platná
a účinná. Touto Smlouvou se Vy i J&T Banka zavazujete, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradíte
ustanovením platným, vymahatelným a účinným, a to tak, aby takové nové ustanovení co nejlépe dosáhlo
zamýšlených hospodářských, právních a obchodních účelů neplatného nebo neúčinného ustanovení.
29. Zmocnění / Podpisem této listiny J&T Banku, bez jakýchkoli omezení, zmocňujete k veškerým právním jednáním,
která jsou potřebná nebo vhodná pro plnění této Smlouvy. J&T Banka je zmocněna Vás zastupovat ve vztahu
k organizátorům trhů s investičními nástroji, provozovatelům vypořádacích systémů obchodů s investičními nástroji,
osobám oprávněným k vedení evidence investičních nástrojů, centrálnímu depozitáři cenných papírů a ostatním
smluvním partnerům J&T Banky. Podpisem této listiny se zavazujete, že při právních jednáních podle předchozí věty
J&T Bance poskytnete veškerou potřebnou součinnost.
30. Zmocnění pro inkasování výnosů a jistiny investičních nástrojů / Podpisem této listiny zmocňujete J&T Banku
k tomu, aby za Vás a Vaším jménem právně jednala v záležitosti inkasování výnosů a splacení jistiny investičních
nástrojů, jejichž emisi k rozhodnému dni J&T Banka administruje, a kterých jste, podle evidence Centrálního
depozitáře, k rozhodnému dni majitelem/majitelkou. J&T Banku také zmocňujete k tomu, aby pro Vás inkasovala
a na Autorizovaný účet převáděla výnosy a jistinu takových investičních nástrojů. Emise investičních nástrojů, které
J&T Banka administruje, jsou uvedeny na Internetové stránce. Podpisem této listiny dále zmocňujete J&T Banku
ke všem nutným a vhodným právním jednáním, zejména k tomu, aby za Vás J&T Banka podepisovala jakékoli
písemnosti a jakékoli písemnosti za Vás přebírala. Toto zmocnění udělujete pouze J&T Bance. J&T Banka se nesmí
nechat dále zastoupit. Toto zmocnění platí do odvolání.
31. Rozhodné právo / Tato Smlouva se řídí českým právem.
32. Rozhodování sporů / Touto Smlouvou se Vy i J&T Banka zavazujete, že uděláte vše proto, aby veškeré spory, které
mezi Vámi a J&T Bankou vzniknou, byly vyřešeny smírnou cestou. Pokud nebude smírné urovnání možné, vyřeší se
spor u obecného soudu J&T Banky.
33. Trvání Smlouvy / Tuto Smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
podle Obchodních podmínek a podle toho, jakým způsobem byla uzavřena. Jednotlivé způsoby a podmínky
ukončení této Smlouvy stanoví Obchodní podmínky.
34. Změna Smlouvy / Tato Smlouva se může měnit pouze písemným dodatkem, který Vy a J&T Banka podepíšete.
Odpověď na návrh s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu,
ale novým návrhem. Přílohy této Smlouvy může J&T Banka měnit jednostranně.
35. Předcházející smlouvy / Pokud již využíváte některé Bankovní produkty, pak, ode dne podpisu této listiny, Vám
bude J&T Banka tyto Bankovní produkty poskytovat podle této Smlouvy. Uzavřením této Smlouvy zanikají všechny
smlouvy, na základě kterých Vám J&T Banka založila Bankovní produkty (zejména rámcové smlouvy o poskytování
bankovních služeb). Smlouvy o jednotlivých Bankovních produktech, jako např. smlouva o vedení vkladu, však
nezanikají. Takové smlouvy se řídí touto Smlouvou.
36. Vyhotovení / Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Podpisem této listiny potvrzujete, že jste jedno vyhotovení této Smlouvy převzal/a.
37. Přílohy:
Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal
Sazebník poplatků J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal
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Podpisem této listiny potvrzujete, že jste tuto Smlouvu uzavřel/a svobodně a vážně, a že této Smlouvě, všem právům
a povinnostem, které Vám z této Smlouvy vyplývají, rozumíte.
Žádost o zřízení Běžného účtu a Investičního účtu
1.

Zřízení Běžného účtu / Podpisem této listiny žádáte o zřízení Běžného účtu v měně CZK.

2.

Zřízení Investičního účtu / Podpisem této listiny dále žádáte o zřízení Investičního účtu. Běžný účet zřízený na
základě žádosti podle předchozího odst. je Běžným účtem navázaným na Investiční účet.

Praha, dne

V _______________________, dne

J&T BANKA, a.s.

Jméno, Příjmení Klienta

J&T BANKA, a.s.

Záznam Banky k Identifikaci Klienta:
Identifikace / Potvrzuji tímto, že (1) jsem provedl/a Identifikaci Klienta a že (2) identifikační údaje Klienta uvedené v této
listině souhlasí s identifikačními údaji Klienta podle Dokladu totožnosti, který Klient předložil jako svůj Doklad totožnosti, a
že (3) podoba Klienta souhlasí s vyobrazením osoby v tomto Dokladu totožnosti.

Záznam Banky k Běžnému účtu:
Číslo Běžného účtu:
IBAN Běžného účtu:
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