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

V

dne

Žádost o založení nového Vkladu v CZK po ukončení původního Vkladu
Rámcová smlouva č.
Číslo původního vkladu:
Podle této žádosti založte nový Vklad, jak následuje:
Roční Termínovaný vklad;
Dvouletý Termínovaný vklad;
Tříletý Termínovaný vklad;
Čtyřletý Termínovaný vklad;
Pětiletý Termínovaný vkladů;
Desetiletý Termínovaný vklad;
Vklad s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Výše nového Vkladu:
Celá jistina původního Vkladu
Část jistiny 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

______________________________________________________________________
(Jméno, příjmení, funkce a podpis osob jednajících za Klienta podle Podpisového vzoru)
Obchodní firma/Název:
IČ

Informace pro Klienta k založení nového Vkladu:
Výběr nového Vkladu/ Vyberte jen jeden nový Vklad, na jehož založení Banka použije peněžní prostředky z původního
Vkladu. Stanovte, kolik peněžních prostředků z původního Vkladu chcete vložit do nového Vkladu. Parametry jednotlivých
Vkladů jsou uvedeny v Nabídce vkladových produktů.
Podmínky založení nového vkladu / Minimální výše nového vkladu je 1 000 000 CZK.
Nové Termínované vklady, založené na základě této žádosti, se úročí úrokovou sazbou platnou ke dni založení nového
Vkladu. Úroková sazba je uvedena v Nabídce vkladových produktů.

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

Záznam Banky o Ověření totožnosti:
Ověření totožnosti / Potvrzuji tímto, že (1) jsem tuto listinu přijal/a, a že (2) jsem provedl/a Ověření totožnosti osob,
které Klienta zastupují, a že (3) podpis/y osob, které Klienta zastupují, uvedený/é 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)

