
Fyzické osoby—nepodnikatelia 

VYHLASOVANÁ ÚROKOVÁ SADZBA J&T BANKY, A.S., POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 

PRE BEŽNÉ ÚČTY, VKLADOVÉ ÚČTY A PLATOBNÉ KARTY 

LEHOTA VIAZANOSTI EUR  CZK  

6 mesiacov 0,20 % 4,35 % 

9 mesiacov 0,40 % 4,40 % 

1 rok      0,80 % **    4,50 %  

15 mesiacov 0,85 % 4,50 %  

18 mesiacov 1,00 % 4,50 %  

2 roky 1,50 %  4,50 %  

3 roky 2,00 %  4,50 %  

4 roky 2,20 % 4,50 %  

5 rokov 2,50 %  4,50 %  

10 rokov 2,75 %  4,50 %  

Bežné účty 

MENA EUR CZK USD GBP CHF RUB 

Kreditný zostatok 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Nepovolený debetný zostatok 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

Termínované vkladové účty* 

MENA USD GBP CHF HUF PLN AUD CAD SEK 

1 mesiac 0,30 % 0,30 % 0,00 % 3,00 % 2,00 % 0,20 % 0,20 % 0,00 % 

3 mesiace 0,30 % 0,30 % 0,00 % 3,00 % 2,25 % 0,20 % 0,20 % 0,00 % 

6 mesiacov 0,75 % 0,75 % 0,00 % 3,25 % 2,75 % 0,30 % 0,30 % 0,00 % 

1 rok 1,25 % 1,00 % 0,00 % 4,00 % 3,25 % 0,40 % 0,40 % 0,00 % 

2 roky 1,50 % 1,25 % 0,00 % 4,00 % 3,25 % 0,50 % 0,50 % 0,00 % 

* pre produkty od 6 mil. EUR (ekvivalent pre danú menu) vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky  
** pre produkt „Investičný vklad 70/30“ - zvýhodnený úrok +0,20 % k základnej úrokovej sadzbe 
  pre produkt „Investičný vklad 50/50“ - zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe  
 pre produkt „Investičný vklad 30/70“ - zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe 

Platnosť od 1.6.2022 



Vkladové účty s výpovednou lehotou 

Úroková sadzba úveru Kreditnej platobnej karty * 12,00 % 

Sadzba úroku z omeškania pri nesplatení Mesačnej splátky Platobnej charge karty  5,00 % 

Sadzba úroku z omeškania pri nesplatení minimálnej mesačnej splátky Kreditnej platobnej  karty 5,00 % 

Platobné karty 

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 - fyzickým osobám nepodnikateľom. Akékoľvek ďalšie pro-

dukty, 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 sadzby „per annum“. 

2. Úrokové sadzby pre termínované vkladové účty v EUR a CZK s dobou viazanosti 1 mesiac a 3 mesiace sú stanovované individuálne, v prípade záujmu kontaktujte svojho privátneho bankára. 

3. Minimálny objem finančných prostriedkov pre termínovaný vklad v mene EUR, CZK a vkladový účet s výpovednou lehotou v mene EUR je 3 000 EUR (ekvivalent pre danú menu), pre vkladový účet 

s výpovednou lehotou 1 deň v mene CZK je 0 CZK a pre vkladový účet s výpovednou lehotou 33 dní alebo 3 mesiace v mene CZK je 100 000 CZK . Ak vklad Klienta na vkladovom účte s výpovednou lehotou  

(ďalej aj VVL) klesne pod minimálnu výšku, Banka ho nebude úročiť. V čase zriadenia vkladového produktu musí Klient využívať bankové alebo investičné služby poskytované Bankou v celkovom minimálnom 

objeme 10 000 EUR (ekvivalent pre danú menu). Minimálny objem finančných prostriedkov pre termínovaný vklad v mene USD je 3 000 EUR (ekvivalent pre danú menu) a v mene GBP, CHF, HUF, PLN, AUD, 

CAD a SEK je 100 000 EUR (ekvivalent pre danú menu).  

4. Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou je možné založiť s minimálnym počiatočným vkladom 1 mil. CZK (ekvivalent v EUR). V prípade, ak klienti majú alebo mali v J&T BANKE investície aspoň vo výške         

100 000 CZK alebo vklady aspoň vo výške 1 mil. CZK, môžu si Vkladový účet s 1-dňovou výpovednou lehotou založiť bez obmedzenia výšky počiatočného vkladu. 

5. Periodicita pripisovania úrokov pri termínovaných vkladových účtoch je pri splatnosti (vklady do 1 roku) alebo ročne (vklady dlhšie ako 1 rok). Periodicita pripisovania úrokov pri štruktúrovaných vkladových 

účtoch je pri splatnosti. Periodicita pripisovania úrokov pri vkladových účtoch s výpovednou lehotou je mesačne (výpovedná lehota 1 deň, 14 dní alebo 33 dní) alebo kvartálne (výpovedná lehota 3 mesiace). 

6. Výšku Mimoriadnej úrokovej sadzby pri termínovaných vkladoch v mene EUR si Klient môže zvoliť až do výšky Základnej úrokovej sadzby. V prípade voľby poskytnutia úroku s Mimoriadnou úrokovou sadzbou, 

bude o hodnotu úroku poskytnutého s Mimoriadnou úrokovou sadzbou, znížený úrok poskytnutý v Základnej úrokovej sadzbe. Mimoriadny úrok pri termínovaných vkladoch je vyplácaný pri zriadení Vkladu 

za celé obdobie dojednanej viazanosti Vkladu.  

7. 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. Vy-

hlasovanú úrokovú sadzbu Banka zverejňuje na Obchodných miestach a na Internetovej stránke Banky. 

VÝPOVEDNÁ LEHOTA EUR  CZK  

1 deň — 4,00 % 

14 dní 0,30 % — 

33 dní  0,40 % 4,15 % 

3 mesiace  0,50 %  4,35 % 

* Reprezentatívny príklad: Ak si napríklad s Vašou kreditnou kartou Mastercard Standard, ktorej úverový limit predstavuje 3 000 €, vyčerpáte dňa 30. júna sumu 3 000 € a túto nám budete splácať 1 rok, Vaša 

mesačná splátka istiny bude predstavovať 250 €. Za poskytnutie úveru neplatíte poplatky. Pri ročnej úrokovej sadzbe 12% bude ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) predstavovať 11,30% a celkovo 

zaplatíte sumu vo výške 3 174,86 €. Uvedený príklad platí za predpokladu, že si úverový limit (3 000 €) vyčerpáte naraz a budete ho splácať v 12. mesačných splátkach, pričom splátka istiny bude vždy v rovna-

kej výške a pripočítajú sa k nej úroky . Zároveň bude aplikované bezúročné obdobie, definované v Zmluve o poskytnutí úveru.  


