J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
V

dne

Pokyn k nákupu Investičního nástroje, anebo žádost o založení J&T COMBI, anebo žádost o založení nového Vkladu
v CZK po ukončení původního Vkladu
Rámcová smlouva č.
Číslo původního Vkladu:
Podle tohoto Pokynu nakupte Investiční nástroj, jak následuje:
J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (ISIN: CZ0008473808)
J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (ISIN: CZ0008473634)
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (ISIN: CZ0008472867)
ANEBO podle této žádosti založte J&T COMBI, jak následuje:
Roční Termínovaný vklad + J&T MONEY CZK (ISIN: CZ0008473808) - 50/50
Roční Termínovaný vklad + J&T MONEY CZK (ISIN: CZ0008473808) - 30/70
Tříletý Termínovaný vklad + J&T BOND CZK (ISIN: CZ0008473634) - 50/50
Tříletý Termínovaný vklad + J&T BOND CZK (ISIN: CZ0008473634) - 30/70
ANEBO podle této žádosti založte nový Vklad, jak následuje:
Roční Termínovaný vklad
Dvouletý Termínovaný vklad
Tříletý Termínovaný vklad
Čtyřletý Termínovaný vklad
Pětiletý Termínovaný vklad
Desetiletý Termínovaný vklad
Vklad s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Výše peněžních prostředků, které se vloží do nového Bankovního produktu:
Celý původní Vklad + připsané úroky
Část původního Vkladu ve výši

CZK

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.
S pozdravem
_____________________________
(Podpis Klienta podle Podpisového vzoru)
Titul, jméno a příjmení:
Trvale bytem
Rodné číslo
Věnujte prosím pozornost informaci Banky na následující stránce.
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

Informace pro Klienta k nákupu Investičního nástroje, anebo založení J&T COMBI anebo založení nového Vkladu:
Výběr nového Bankovního produktu/ Vyberte jen jeden Bankovní produkt (buď Investiční nástroj, anebo J&T COMBI
anebo nový Vklad), na jehož nákup/založení Banka použije peněžní prostředky z původního Vkladu. Stanovte, kolik
peněžních prostředků z původního Vkladu chcete vložit do Bankovního produktu. Parametry jednotlivých Bankovních
produktů jsou uvedeny v Nabídce produktů a služeb Clear Deal.
Podmínky nákupu Investičního nástroje / Podmínkou nákupu Investičního nástroje je uzavření Rámcové smlouvy Clear
Deal zahrnující poskytování investičních služeb a vyplnění investičního dotazníku. Dále je podmínkou, že Banka pro Vás
vede Běžný účet v CZK a Investiční účet. Pokud Banka pro Vás Běžný účet v CZK nebo Investiční účet nevede, Pokynem k
nákupu Investičních nástrojů žádáte Banku o jejich založení. Banka stanovenou výši peněžních prostředků z původního
Vkladu převede v den ukončení původního Vkladu na Běžný účet. Banka následující Pracovní den zadá Pokyn k nákupu
Investičních nástrojů na Investiční účet.
Podmínky založení J&T COMBI / Minimální výše celkové částky vložené do J&T COMBI je 500 000 CZK. Maximální výše
celkové částky vložené do J&T COMBI je 2 000 000 CZK.
Podmínkou založení J&T COMBI je uzavření Rámcové smlouvy Clear Deal zahrnující poskytování investičních služeb a
vyplnění investičního dotazníku. Dále je podmínkou, že Banka pro Vás vede Běžný účet v CZK a Investiční účet. Pokud
Banka pro Vás Běžný účet v CZK nebo Investiční účet nevede, žádostí o založení J&T COMBI žádáte Banku o jejich založení.
Banka stanovenou výši peněžních prostředků z původního Vkladu převede v den ukončení původního Vkladu na Běžný
účet. Banka následující Pracovní den podle žádosti o J&T COMBI z Běžného účtu založí Termínovaný vklad a zadá Pokyn na
nákup Investičních nástrojů na Investiční účet.
Termínovaný vklad, založený na základě této žádosti v rámci J&T COMBI, se úročí úrokovou sazbou platnou ke dni založení
nového Vkladu. Úroková sazba je uvedena v Nabídce produktů a služeb Clear Deal.
Souhlasíte s tím, že pokud v Době trvání Vkladu prodáte Investiční nástroje nakoupené v rámci J&T COMBI, a to i z části,
zaplatíte Bance sankci stanovenou v Nabídce produktů a služeb Clear Deal platnou ke dni založení Termínovaného vkladu.
Souhlasíte s tím, aby Banka započetla tuto sankci na Vaši pohledávku na vyplacení Termínovaného vkladu.
Podmínky založení nového Vkladu / Minimální výše nového Vkladu je 500 000 CZK. Pokud máte na všech produktech
Clear Deal (s výjimkou Běžného účtu) ke dni založení nového Vkladu minimálně 500 000 CZK, pak je minimální výše
nového Vkladu 100 000 CZK.
Termínovaný vklad, založený na základě této žádosti, se úročí úrokovou sazbou platnou ke dni založení nového Vkladu.
Úroková sazba je uvedena v Nabídce produktů a služeb Clear Deal.

Záznam Banky o Ověření totožnosti:
Ověření totožnosti / Potvrzuji tímto, že (1) jsem tuto listinu přijal/a, a že (2) jsem provedl/a Ověření totožnosti Klienta, a
že (3) podpis Klienta uvedený na této listině souhlasí s Podpisovým vzorem Klienta.
V ............................ dne ............................

............................
J&T BANKA, a.s.

Záznam Banky o zpracování:
Činnost
Založení žádosti do QAV

2/2

Zadal (datum, parafa)

Kontroloval (datum, parafa)

