
Sadzobník poplatkov zverejňuje v zmysle obchodných podmienok a zmlúv uzavre-

tých s klientmi J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo 

nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len „J&T Banka“). Sadzobník 

poplatkov segmentu Komfort sa vzťahuje na bankové služby poskytované klientom 

– fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorí uzavreli s bankou Rámcovú zmluvu o 

zriaďovaní a vedení vkladových účtov a poskytnutí ďalších bankových služieb alebo 

Rámcovú zmluvu pre segment Komfort. Poplatky sú zúčtované v mene, v ktorej je 

účet vedený, a to pri použití aktuálneho kurzového lístka J&T Banky v deň vykona-

nia transakcie alebo poskytnutia služby. Poplatky z investičné služby sú zúčtované v 

mene, v ktorej je denominovaný finančný nástroj, ktorý je predmetom obchodu. 

Akékoľvek ďalšie služby a produkty, ktoré nie sú v tomto sadzobníku uvedené, sú 

poskytované bezplatne alebo sú spoplatnené individuálne s ohľadom na povahu 

obchodného prípadu. Poplatky sú uvedené vrátane DPH, ak poplatok podlieha 

DPH. 

Účinný od 7. 9. 2015 

SADZOBNÍK POPLATKOV J&T BANKY, A.S., POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY  
PRE FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATEĽOV1) 

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu  individuálne 

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu výpoveďou 
(vklady zriadené do 18.9.2011)  

zníženie úrokovej sadzby o 
1% p.a.  

Zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu  

Výpis z účtu  

Zriadenie, vedenie a ukončenie vkladového účtu 

Nákup a predaj valút  

Platba v rámci J&T Banky 

SEPA platba do inej banky do tuzemska 

SEPA platba z inej banky z tuzemska 

SEPA inkaso 

Všetky poplatky spojené s úvermi sú dojednané individuálne  

Zahraničný 
platobný styk a 
tuzemský pla-
tobný styk v 
cudzej mene 

Úhrada z účtu klienta2)  
1% (min. 10 EUR, 

max. 50 EUR 

Úhrada v prospech účtu klienta2)  
1 % (min. 5 EUR, 

max. 30 EUR) 

Úhrada v mene EUR/CZK z/v prospech účtu 
klienta do/z Českej republiky 

5 EUR 

Poplatok zahraničných bank na ťarchu pla-
titeľa (OUR) 

skutočné náklady 

Zmena, zrušenie, reklamácie zahraničnej 
úhrady alebo tuzemskej úhrady v cudzej 

skutočné náklady 

Ostatné hotovostné operá-
cie 

Nákup prekluzívnych alebo poškode-
ných bankoviek v cudzej mene 

20 % 

Vklad alebo výber v hotovosti 

Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva (ePortal a TeleBan-

king) 

Vydanie Kreditnej platobnej karty MasterCard  

Bezhotovostné transakcie platobnými kartami  

Poskytnutie Úverového rámca Kreditnej karty  

Prvé tri výbery hotovosti v mesiaci kreditnou platobnou kartou z bankomatu na 

území Slovenskej republiky a Európy 3)   



Štvrtý a každý ďalší výber hotovosti v mesiaci kredit-
nou platobnou kartou z bankomatu na území Sloven-
skej republiky a Európy3)  

1 EUR 

Výber hotovosti kreditnou platobnou kartou z banko-
matu v zahraničí mimo krajín Európy3)  

5 EUR + 1 % 

Výbery hotovosti na prepážke banky/zmenárni na 
území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 

10 EUR + 1 % 

Opakované vydanie PIN-u na žiadosť klienta vrátane 
doručenia 

5 EUR 

Vydanie novej karty v prípade straty alebo krádeže  10 EUR 

Zadanie pokynu prostredníctvom ePortalu, privátneho bankára, resp. cez teleban-

king  

Vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi v prípade obstarania  

ich nákupu alebo predaja prostredníctvom banky na Držiteľský účet/z Držiteľské-

ho účtu 

Držiteľská správa cenných papierov 

Akcie (Slovensko, Česko),  

Dlhopisy (Slovensko, Česko)4)  
0,60 % (min. 40 EUR) 

Podielové fondy J&T, PPSS  0,60 % 

Ostatné cenné papiere5)  1,00 %  

Úschova listinných cenných papierov 30 EUR s DPH/mesačne 

Transakčné poplatky za vklad/výber listinných cen-
ných papierov 

10 EUR s DPH 

Prestup medzi fondmi5) 

Poplatok vo výške kladného rozdielu medzi po-
platkom za obstaranie nákupu zdrojového 
a cieľového fondu, minimálne 0,20 % zo sumy 
uvedenej v zmluve alebo v pokyne.  

Vedenie SLCP a ZCP na Držiteľskom účte  

Úkony spojené s výplatou kupónu, dividendy a istiny CP  

Prijatie/Dodanie CP na Držiteľský účet/ z Držiteľského účtu z Držiteľského účtu/na 

Držiteľský účet  

Prijatie CP na Držiteľský účet z iného ako Držiteľského účtu  

Žiadosť na prevod CP z iného ako Držiteľského účtu na Držiteľský účet  

Vysporiadanie obchodu6) s finančným/nefinančným vysporiadaním v rámci Banky 

z Držiteľského účtu/na Držiteľský účet ako súčasť obstarania obchodov 

s finančnými nástrojmi a s cennými papiermi kolektívneho investovania.  

Vedenie SLCP a ZCP na Majetkovom účte7) 12 EUR s DPH 

Dodanie CP z Držiteľského účtu (prevod, presun) na 
iný ako Držiteľský účet8)    

1,00 % (min. 480 EUR s 
DPH) 



 

A. Akékoľvek ďalšie investičné služby, vedľajšie služby a služby člena centrál-
neho depozitára, ktoré nie sú uvedené v tomto sadzobníku, sú spoplatne-
né individuálne s ohľadom na povahu obchodného prípadu.  

B. Poplatky za Obstaranie obchodov s cennými papiermi sú zúčtované 

v mene, v ktorej je denominovaný finančný nástroj, ktorý je predmetom 
obchodu. Poplatky za služby súvisiace s Držiteľským účtom, Majetkovým 
účtom, ako aj všetky Vedľajšie služby sú zúčtované v mene EUR. 

C. Banka a klient sa môžu dohodnúť na inej výške poplatku a spôsobe jeho 
úhrady.  

D. V prípade, že z príslušných právnych predpisov vyplýva povinnosť 
k ponúkanej službe uplatniť príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty, sú 
poplatky uvedené s DPH. 

E. Poplatok za predaj (spätné odkúpenie) sa účtuje iba pri fonde J&T Perspek-
tíva vo výške 2 % a pri fonde Metatron vo výške 0,50 % z objemu v prípade 
predaja fondu Metatron do jedného roka od obstarania podielov. 

F. V prípade dedičského konania je prechod finančných nástrojov bezplatný.  

G. Tento sadzobník je účinný od 7. 9. 2015 až do odvolania alebo do nahrade-
nia novým sadzobníkom. Tento sadzobník nahrádza Sadzobník poplatkov 
investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho depozi-
tára J&T Banky, a. s., pobočky zahraničnej banky platný a účinný od 12. 8. 
2013. 

Vysporiadanie obchodu na iný ako Držiteľský účet 1,00 % (min. 480 EUR) 

Vysporiadanie obchodu s finančným vysporiadaním 
a priame obchody na BCPB z Držiteľského účtu/na 
Držiteľský účet 

0,40 % (min. 40 EUR) 

Vysporiadanie obchodu a priame obchody na BCPB z 
Majetkového účtu CDCP 

0,40 % (min. 40 EUR) 

Vysporiadanie obchodu bez finančného vysporiada-
nia na BCPB/CDCP z Držiteľského účtu/na Držiteľský 
účet 

0,40 % (min. 40 EUR) 

Spracovanie Corporate action 0,40 % (min. 40 EUR) 

Otvorenie Majetkového účtu9)    1 00 EUR s DPH 

Mimoriadny výpis (CDCP a Držiteľský účet) 24 EUR s DPH 

Registrácia oprávnenej osoby  12 EUR s DPH 

Registrácia PPN na príkaz klienta  12 EUR/ISIN s DPH 

Prevod/presun finančných nástrojov na Majetkovom 
účte CDCP  

24 EUR s DPH 

Prechod finančných nástrojov na Majetkovom účte 
CDCP 

24 EUR s DPH + 0,026 EUR 
za CP (max. 10 000 EUR) 

Vznik/zmena/zánik záložného práva 
36 EUR/ISIN s DPH  

+ skutočné náklady 

 
1) Pojmy uvedené v Sadzobníku poplatkov segmentu Komfort J&T Banky, a. 

s., pobočky zahraničnej banky začínajúce s veľkým písmenom majú výz-
nam stanovený v Obchodných podmienkach J&T Banky, a. s., pobočky 
zahraničnej banky.           

2) Cezhraničné SEPA platby sú spoplatňované ako tuzemské SEPA platby. SE-
PA platba je platba v mene EUR v rámci Jednotného eurového platobného 
priestoru (SEPA), t.j. krajiny EU/EHP, Monako, Švajčiarsko a San Marino, s 
uvedením čísla účtu platiteľa a príjemcu vo formátu IBAN, banky platiteľa a 
príjemcu vo formátu BIC, kódom spoplatnení SHA a bez akýchkoľvek špeci-
fických požiadaviek na spracovanie.  

 

 



V Bratislave, dňa 21. 8. 2015 
 
Ing. Anna Macaláková, riaditeľka a vedúca organizačnej zložky 
J&T  Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

3) Pre účely používania platobných kariet sa Európou rozumejú tieto krajiny: 
Albánsko, Andorru, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, 
Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko (vrátane Mayotte, 
Guadaloupe, Martinik, Francúzska Guinea, St. Martin a St. Barthélemy), Gib-
raltár, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Island, Írsko, Izrael, Kazachstan, Koso-
vo, Kirgistan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, 
Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Ostrov Man, Poľ-
sko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, San Marino, Srbsko, 
Slovensko, Slovinsko, Sv. Helena (vrátane Ascension and Tristan Da Cunha), 
Svalbard and Jan Mayen, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tadži-
kistan, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina,  

4) Primárny úpis dlhopisov, ktorých umiestnenie zabezpečuje J&T Banka, a. s., 
je  bezplatný. 

5) Zoznam najčastejšie obchodovaných fondov, vybraných fondov ostatných 
správcov a ich zaradenie do jednotlivých kategórií je uvedený na interne-
tovej stránke banky www.jtbanka.sk.  

6) Vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi je spoplatňované len 
v prípade, ak je vykonávané ako samostatná služba mimo obstarania obcho-
dov s finančnými nástrojmi a mimo obstarania obchodov s cennými papiermi 
kolektívneho investovania. 

7) Účtuje sa klientom, ktorí mali otvorený majetkový účet k 1. 1. 2015, 
a zároveň klientom, ktorí si takýto účet otvorili v čase od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015.  

8) Poplatok sa netýka transakcií spojených:  

 s pozastavením nakladania s CP, ako aj so zriadením záložného práva na CP  

 s vysporiadaním obchodu s fondmi kvalifikovaných investorov   

9) Poplatok platí aj v prípade, že ide o sprostredkované otvorenie Majetkového 
účtu v CDCP ČR prostredníctvom  J&T Banky, a. s., Praha. 

 

PPN — Pozastavenie  práva nakladať 

SLCP — Slovenský Cenný papier 

ZCP — Zahraničný cenný papier 

JTIS — J&T Investiční společnost, a. s. 

PPSS — Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s. 

http://www.jtbanka.sk

