Ponuka bankových produktov a služieb pre fyzické osoby nepodnikateľov
Platnosť od 12. 10. 2017
Ponuku bankových produktov a služieb pre fyzické osoby nepodnikateľov zverejňuje v zmysle obchodných
podmienok a zmlúv uzavretých s klientmi J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471
15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. B, vložka 1731, podnikajúca
na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“).
Ponuka bankových produktov a služieb pre fyzické osoby nepodnikateľov sa vzťahuje na bankové a investičné služby
poskytované klientom, ktorí uzavreli s Bankou Rámcovú zmluvu pre fyzické osoby nepodnikateľov.

Bankové produkty a služby:
Bežný účet
Názov produktu
Popis
Mena
Zriadenie, vedenie
a zrušenie
Úroková sadzba
Povinný minimálny
zostatok
Poplatky za účtovné
položky
Výpisy

Bežný účet
Bankový nástroj na správu klientskych financií, využíva sa pri bežnom platobnom styku.
K bežnému účtu sa neposkytujú debetné platobné karty.
EUR, CZK
bezplatne
vo výške podľa Vyhlasovanej úrokovej sadzby
žiadny
žiadne
poštou, cez Internetové bankovníctvo, osobne, iným spôsobom uvedeným v Rámcovej
zmluve alebo Pokyne

Termínované vklady (TV)
Názov produktu
1r TV
2r TV
3r TV
4r TV
5r TV
10r TV
Mena Vkladu
EUR, CZK
EUR, CZK
EUR, CZK
EUR, CZK
EUR, CZK
EUR, CZK
Doba viazanosti
jeden (1)
päť (5)
desať (10)
dva (2) roky
tri (3) roky
štyri (4) roky
Vkladu
rok
rokov
rokov
s možnosťou automatického obnovenia Vkladu po uplynutí doby viazanosti
Minimálna výška
3 000 EUR (ekvivalent tejto sumy v mene CZK) – platí pre klientov, ktorí majú v Banke
1
Vkladu
objem finančných prostriedkov vo výške aspoň 10 000 EUR (ekvivalent tejto sumy
v menách, v ktorých Banka poskytuje klientovi produkty a služby)
10 000 EUR (ekvivalent tejto sumy v mene CZK)
Úroková sadzba
vo výške podľa Vyhlasovanej úrokovej sadzby
Úročenie*
základný úrok je vyplácaný ročne, jednoduché úročenie (úroky sa nestávajú súčasťou istiny
Vkladu) alebo zložené úročenie (úroky sa stávajú súčasťou istiny po uplynutí každého roku
trvania Vkladu) v závislosti od voľby Klienta v Rámcovej zmluve alebo Pokyne
poskytovaný úrok je možné rozdeliť (len v mene EUR) na základný úrok (bod č. 20.2 OP) a
mimoriadny úrok (bod č. 20.3 OP) v závislosti od voľby klienta v Pokyne, mimoriadny úrok
je vyplácaný pri zriadení Vkladu na celé obdobie viazanosti Vkladu formou nákupu
Vernostných bodov
v prípade voľby Mimoriadnej úrokovej sadzby v požadovanej výške vyjadrenej
v percentách vo vzťahu k Základnej úrokovej sadzbe, bude o túto hodnotu úroku
poskytnutého s Mimoriadnou úrokovou sadzbou znížený úrok poskytnutý v Základnej
úrokovej sadzbe a na Vklad sa neuplatní opakovanie Vkladu
poskytnutie úroku vo forme úroku s Mimoriadnou úrokovou sadzbou je možné až do výšky
100 % zo Základnej úrokovej sadzby
*Desaťročný termínovaný vklad nie je úročený mimoriadnou úrokovou sadzbou

Vklady s výpovednou lehotou
Názov produktu
Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou
Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou
Mena Vkladu
EUR
CZK
EUR
CZK
Minimálna výška
3 000 EUR*
100 000 CZK*
3 000 EUR*
100 000 CZK*
Vkladu
platí pre klientov, ktorí majú v Banke
platí pre klientov, ktorí majú v Banke objem
1
1
objem finančných prostriedkov vo výške
finančných prostriedkov vo výške aspoň 10
aspoň 10 000 EUR (ekvivalent tejto sumy
000 EUR (ekvivalent tejto sumy v menách,
v menách, v ktorých Banka poskytuje
v ktorých Banka poskytuje klientovi produkty
klientovi produkty a služby)
a služby)
10 000 EUR (ekvivalent tejto sumy v mene CZK) – platí pre ostatných klientov
Úroková sadzba
vo výške podľa Vyhlasovanej úrokovej sadzby
Úročenie
základný úrok je vyplácaný pravidelne ku
základný úrok je vyplácaný pravidelne ku
koncu kalendárneho mesiaca, jednoduché
koncu kalendárneho štvrťroku, jednoduché
úročenie (úroky sa nestávajú súčasťou
úročenie (úroky sa nestávajú súčasťou istiny
istiny Vkladu) alebo zložené úročenie
Vkladu) alebo zložené úročenie (úroky sa
(úroky sa stávajú súčasťou istiny Vkladu)
stávajú súčasťou istiny Vkladu) v závislosti od
v závislosti od voľby Klienta v Rámcovej
voľby Klienta v Rámcovej zmluve alebo
zmluve alebo Pokyne.
Pokyne.
Doba viazanosti
nie je stanovená, s Vkladom možno
nie je stanovená, s Vkladom možno
Vkladu
disponovať po zadaní výpovede a uplynutí
disponovať po zadaní výpovede a uplynutí
výpovednej lehoty 33 dní. Vklad je možné
výpovednej lehoty 3 mesiace. Vklad je
vypovedať celý alebo po častiach
možné vypovedať celý alebo po častiach
*v prípade, že Vklad klesne pod Minimálnu výšku Vkladu, Banka ho nebude úročiť
Investičný vklad
Názov produktu
Základné parametre

Investičný vklad (50:50, 30:70)
1 ročný termínovaný vklad + investícia do fondu (Fond J&T BOND EUR, Fond J&T SELECT)
v pomere 50:50 alebo 30:70

Minimálna výška
spolu
Mena
Úroková sadzba
termínovaného
vkladu
Poplatky

Platobné karty
Názov produktu
Poplatok za vydanie
kreditnej karty
Celková výška
úverového limitu
Úroková sadzba
Bezúročné obdobie
Platnosť kreditnej
karty
Poplatky

Finančné nástroje²
Fondy J&T a PPSS
Názov produktu
PPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
PPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f.
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10.000
EUR
vo výške podľa Vyhlasovanej úrokovej sadzby
podľa platného Sadzobníka poplatkov Banky

Kreditná karta MasterCard
bezplatne
max. 20% z vkladu
vo výške podľa Vyhlasovanej úrokovej sadzby
až 50 kalendárnych dní
3 roky
podľa platného Sadzobníka poplatkov Banky

ISIN
fond nemá pridelený ISIN
fond nemá pridelený ISIN

Mena
EUR
EUR

PPSS – Náš prvý realitný o.p.f.
J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK

fond nemá pridelený ISIN
CZ0008473600

EUR
CZK

Ostatné fondy 3. strán
BNP Paribas Investment Partners
C-Quadrat, the fund company
Fidelity International
Franklin Templeton Investments
Pioneer Investments
NN Investment
Generali Investments
BlackRock

Dlhové cenné papiere
Názov produktu
ISIN
EMG 5,25/2022
SK4120013012
CPI 5,00/20
SK4120011487
JOJ Media House 6,30/2018
SK4120009382
TMR I 4,50%/2018
SK4120009606
TMR II 6,00%/2021*
SK4120009614
JTFG V 5,25%/18
SK4120010372
CPI 5,85%/2018
SK4120010653 séria 01
EPH 4,20%/2018
SK4120010836
JOJ MEDIA HOUSE 2021
SK4120011222
JTFG VI 3,80/2019
SK4120011628
ESIN Finance 5%/2021
SK4120011776
CPI I 4,75%/2042
CZ0003502932
CPI V 4,85%/2042
CZ0003502940
BIGBOARD 4,50/22
CZ0003502312
CPI 5,00%/2022
SK4120012097
EUROVEA 4,50%/2022*
SK4120011883
RUSTONKA 0,00/21
CZ0003514861
EPH 3,50/20
CZ0003515413
EPH 3,50/20
SK4120012600
Alpha Quest 4.5/21
CZ0000000856
PSG 5,25/2023
CZ0003515934
*podriadený dlhopis podľa §20a Zákona o dlhopisoch

Akcie
Názov produktu
Tatry Mountain Resorts, a.s.
Best Hotel Properties, a.s.

ISIN
SK1120010287
SK1120005105

Ďalšie Bankové produkty a služby:³
-
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Ďalšie hlavné a vedľajšie Investičné služby
Služby elektronického bankovníctva
Platobný styk (hotovostný, bezhotovostný)
Nákup a predaj valút

Mena
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR
CZK
CZK
EUR
CZK
CZK

Nominálna hodnota
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1
1
1
1 000
1 000
30 000
1 000
1 000
100 000
10 000

Mena
EUR
EUR

Vernostné body Magnus:
Minimálna výška investície do podielových fondov je 40 EUR. Pokyn na Nákup/predaj finančných nástrojov – cenné
papiere kolektívneho investovania (ďalej len „Pokyn“) musí byť Banke doručený od 01.11.2016 (vrátane) do
odvolania. Pokyn musí byť platný a Bankou akceptovaný v zmysle Obchodných podmienok Banky. Peňažné
prostriedky musia byť pripísané na Autorizovanom účte alebo Účte pre vysporiadanie uvedeného na Pokyne od
01.11.2016 do odvolania a to minimálne vo výške hodnoty Pokynu. Všetci klienti, ktorí splnia hore uvedené
podmienky, získajú zľavu vo výške 50% z inkasovaného poplatku, ktorá predstavuje hodnotu pripísaných zakúpených
Magnus bodov.
Vernostné body sú poskytované za nákup cenných papierov v rámci nasledujúcich kategórií:
- Fondy J&T a PPSS (nevzťahuje sa na produkt Investičný vklad)
- Ostatné fondy
- Fondy spoločností 3. strán

Vysvetlivky:
1)

2)
3)

Objemom finančných prostriedkov sa na účely tejto Ponuky bankových produktov a služieb pre fyzické osoby
nepodnikateľov rozumie súhrn (i) výšky finančných prostriedkov nachádzajúcich sa na vkladových účtoch klienta
Banke a (ii) výšky nominálnej (menovitej) hodnoty finančných nástrojov klienta, ktorých nákup obstarala Banka
na účet klienta, a zároveň ktoré aktuálne drží klient na svojich účtoch v Banke a/alebo na účtoch Banky;
Po posúdení žiadosti klienta môže Banka zrealizovať pokyn na nákup aj iných finančných nástrojov ako sú
uvedené v tejto Ponuke bankových produktov a služieb pre fyzické osoby nepodnikateľov.
Parametre a podrobnosti o niektorých Bankových produktoch a službách sú uvedené v dokumente SADZOBNÍK
POPLATKOV BANKY PRE FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATEĽOV.

V Bratislave, dňa 10. 10. 2017
Ing. Anna Macaláková, Riaditeľka a vedúca organizačnej zložky
J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
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