VYHLASOVANÁ ÚROKOVÁ SADZBA J&T BANKY, A.S., POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY
PRE BEŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ ÚČTY
Platnosť od 10. 10. 2022

Právnické osoby/ Fyzické osoby—podnikatelia
s Rámcovou zmluvou o poskytovaní vkladových produktov pre právnické osoby
Bežné účty
MENA

EUR

Kreditný zostatok

0,00 %

Nepovolený debetný zostatok

5,00 %

Termínované vkladové účty*
LEHOTA VIAZANOSTI

ÚROK EUR

1 mesiac

0,20 %

3 mesiace

0,50 %

6 mesiacov

0,80 %

1 rok

1,00 %

2 roky

1,20 %

3 roky

1,50 %

4 roky

1,50 %

5 rokov

1,50 %

10 rokov

1,50 %

Ostatné podmienky:
1) Vyhlasovanú úrokovú sadzbu zverejňuje v zmysle obchodných podmienok a zmlúv uzavretých s klientmi
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964
693 (ďalej len „Banka“). Vyhlasovaná úroková sadzba uvedená v tomto dokumente sa vzťahuje na bankové
produkty poskytované klientom – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré s Bankou uzatvorili Rámcovú zmluvu o poskytovaní vkladových produktov pre právnické osoby. Akékoľvek ďalšie produkty,
ktoré nie sú v tomto dokumente uvedené, alebo odlišné sadzby môžu byť dohodnuté individuálne medzi Bankou a Klientom. Vyhlasovaná úroková sadzba je uvedená ako brutto sadzba „per annum“.
2) Minimálny objem finančných prostriedkov pre termínovaný vkladový účet je 3 000 EUR. V čase zriadenia vkladového produktu musí Klient využívať bankové služby poskytované Bankou v celkovom minimálnom objeme
10 000 EUR.
3) Periodicita pripisovania úrokov pri termínovaných vkladových účtoch je pri splatnosti (dĺžka vkladu do 1 roku)
alebo ročne (dĺžka vkladu dlhšia ako 1 rok).
4) Banka je oprávnená jednostranne meniť úrokové sadzby v závislosti od vývoja trhových podmienok
a obchodnej stratégie Banky, pokiaľ v zmluve uzavretej medzi Bankou a Klientom nie je uvedené inak. Vyhlasovanú úrokovú sadzbu Banka zverejňuje na Obchodných miestach a na Internetovej stránke Banky.

* pre produkty od 6 mil. EUR je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky

