
Fyzické osoby – Nepodnikatelia
Sadzobník poplatkov 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 „J&T BANKA“). Sadzobník poplatkov sa 
vzťahuje na bankové služby poskytované klientom - fyzickým 
osobám nepodnikateľom.

Bezplatné služby

Zriadenie bežného účtu
Vedenie bežného účtu
Zrušenie bežného účtu
Výpis z účtu
Zriadenie, vedenie a ukončenie vkladového účtu
Nákup a predaj valút
Platba v rámci J&T BANKY
Tuzemská platba do inej banky (SEPA platba)
Tuzemská platba z inej banky (SEPA platba)
SEPA inkaso
Vklad hotovosti
Výber hotovosti
Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického 
bankovníctva (služby internetového bankovníctva 
a telefonickej komunikácie)

SADZOBNíK POPlATKOV J&T BANKY, A. S.

Vkladové účty

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu individuálne

Sankcia za predčasné ukončenie vkladu výpoveďou (vklady zriadené do 18. 9. 2011 
na základe Rámcovej zmluvy o zriaďovaní a vedení vkladových účtov a poskytnutí 
ďalších bankových služieb)

zníženie úrokovej sadzby 
o 1 % p. a.

Zahraničný platobný styk a tuzemský platobný styk v cudzej mene

Úhrada z účtu klienta1) 1 % (min. 10 €, max. 50 €)

Úhrada v prospech účtu klienta1) 1 % (min. 5 €, max. 30 €)

Úhrada v mene EUR alebo CZK 
z/v prospech účtuklienta do/z Českej 
republiky1)

5 €

Poplatok zahraničných bánk na ťarchu 
platiteľa (OUR) skutočné náklady

Zmena, zrušenie, reklamácie zahra-
ničnej úhrady alebo tuzemskej úhrady 
v cudzej mene

skutočné náklady

Hotovostný platobný styk

Ostatné hotovostné operácie Nákup prekluzívnych alebo poškode-
ných bankoviek v cudzej mene 20 %

Aktívne obchody

Poplatky spojené s úvermi, bankovými zárukami a zmenkami individuálne

Platnosť od 1. 7. 2014
V Bratislave, dňa 29. 4. 2014



Bezplatné služby

Vydanie kariet
Vedenie MasterCard Standard  
(Charge/Debetná/Kreditná karta)
Vedenie MasterCard Virtuálnej karty  
(Charge/Debetná karta)
Poskytnutie úverového rámca  
k Charge/Kreditnej karte
Bezhotovostné transakcie platobnými kartami
Prvé tri výbery hotovosti v mesiaci z bankomatu 
na území Slovenskej republiky a Európy4)

Legenda

1) Cezhraničné SEPA platby sú spoplatňované ako tuzemské SEPA 
platby. SEPA 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 špecifických 
požiadaviek na spracovanie.

2) Poplatky sú zúčtované v mene, v ktorej je účet vedený, a to pri 
použití aktuálneho kurzového lístka J&T BANKY v deň vykonania 
transakcie alebo poskytnutia služby. 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.

3) Poplatky sú uvedené vrátane DPH, ak poplatok podlieha DPH.
4) 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), Gibraltár, 
Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Island, írsko, Izrael, Kazachstan, 
Kosovo, Kirgistan, lichtenštajnsko, litva, lotyšsko, luxembursko, 
Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, 
Nórsko, Ostrov Man, Poľsko, 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, 
Tadžikistan, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Vatikán 
a Veľká Británia (vrátane Falklandských ostrovov a Malvín).

Platobné karty MasterCard

Vedenie platobnej karty MasterCard MasterCard MasterCard Gold (Charge/Debet-
ná karta) 80 € ročne

Transakcie platobnou kartou Master-
Card

Výbery hotovosti z bankomatu v zahraničí 
mimo krajín Európy2) 5 € + 1 %

MasterCard 5 € + 1 %

Výbery hotovosti na prepážke banky/zmenárni 10 € + 1 %

Doplnkové služby k platobným kartám 
MasterCard

Služby J&T Concierge 80 € ročne

Cestovné poistenie J&T Premium 30 € ročne

Cestovné poistenie J&T Exclusive 90 € ročne

Golfové poistenie J&T Golf 40 € ročne

Členstvo v programe IAPA 20 € ročne

Členstvo v programe Priority Pass 20 € ročne

Návšteva VIP salóniku v rámci programu Prio-
rity Pass 33 USD/osoba

Doručenie PINu, karty, doplnkového materiálu 
kuriérskou službou, náhradnej hotovosti 
(Emergency Cash) alebo náhradnej karty 
(Emergency Card) pri strate, odcudzení alebo 
poškodení karty v zahraničí

skutočné náklady

Opakované vydanie PINu na žiadosť klienta 
vrátane doručenia 5 €

Doplnkové služby, ktoré už J&T BANKA 
neponúka

Cestovné a úrazové poistenie J&T Silver 15 € ročne

Cestovné a úrazové poistenie J&T Gold 50 € ročne

Cestovné a úrazové poistenie J&T Platinum 80 € ročne

Správa platobnej karty MasterCard Gold, 
MasterCard Concierge „Reservé aux femmes“, 
MasterCard Premium Golf Card (platí pre pla-
tobné karty s mesačným poplatkom za správu 
vydané do 30. 6. 2014)

9 € mesačne


