SADZOBNÍK POPLATKOV
III.ČASŤ - MALOLEŤI KLIENŤI
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len „Banka“) zverejňuje v zmysle Obchodných podmienok Sadzobník poplatkov.
Táto časť Sadzobníka poplatkov sa vzťahuje na Bankové služby a Investičné služby poskytované Klientom, ktorí uzavreli Bankou rámcovú zmluvu pre maloletých.
Poplatky sú zúčtované v mene, v ktorej je vedený Účet Klienta, a to pri použití aktuálneho Kurzového lístka Banky v deň vykonania transakcie alebo poskytnutia Bankovej služby. Poplatky za Investičné služby sú zúčtované v mene, v ktorej je denominovaný Finančný nástroj, ktorý je predmetom Obchodu. Akékoľvek ďalšie Bankové služby, ktoré
nie sú v Sadzobníku poplatkov uvedené, sú poskytované bezplatne alebo sú spoplatnené na základe individuálnej dohody Banky s Klientom s ohľadom na povahu obchodného prípadu. Poplatky sú uvedené vrátane DPH, ak poplatok podlieha DPH.

SPOPLAŤNENE SLÚŽBY
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.

Žahraničný
platobný štýk a
tuzémšký platobný štýk v
čudzéj méné

Bankové produktý
Účty a platby
BEŽPLAŤNE SLÚŽBY
Žriadénié, védénié a zrušénié Bézného učtu
Výpiš z Bézného učtu
Žriadénié, védénié a ukončénié Vkladového učtu

Úhrada z Účtu Kliénta2)

1% (min. 10 EÚR,
max. 50 EÚR

Úhrada v prošpéčh Účtu Kliénta2)

1 % (min. 5 EÚR,
max. 30 EÚR)

Úhrada v méné ČŽK z učtu/v prošpéčh
Účtu Kliénta do/z Čéškéj républiký

5 EÚR

Poplatok zahraničnýčh bank na ťarčhu
platitéľa (OÚR)

škutočné nakladý

Žména, zrušénié, réklamačié zahraničnéj
uhradý alébo tuzémškéj uhradý v čudzéj
méné

škutočné nakladý

Hotovoštný výbér/vklad v EÚR

1% ( min 15 € max. 50€)

Hotovoštný výbér / vklad v čudzéj méné

1% ( min 15 € max. 60€)

Nakup poškodénýčh bankoviék v čudzéj méné

20 %

Aktívne obchody
Všétký poplatký špojéné š uvérmi šu dojédnané individualné

Nakup a prédaj valut

Platobné karty

Platba v ramči Banký

BEŽPLAŤNE SLÚŽBY

SEPA platba do inéj banký v ramči Krajín SEPA

Výdanié Kréditnéj Platobnéj kartý MaštérČard

SEPA platba z inéj banký v ramči Krajín SEPA

Bézhotovoštné tranšakčié Platobnými kartami

SEPA inkašo

Poškýtnutié Úvérového ramča Kréditnéj platobnéj kartý

Žriadénié a poškýtovanié šluziéb Intérnétového bankovníčtva a Ťéléfoničkého
bankovníčtva

Prvé tri výbérý hotovošti v méšiači Kréditnou platobnou kartou z bankomatu na
uzémí Slovénškéj républiký a Europý 3)

Účinný od 25. 5. 2018
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SPOPLAŤNENE SLÚŽBY
Ťranšakčié platobnou kartou Maštérčard
Stvrtý a kazdý ďalší výbér hotovošti v méšiači Kréditnou platobnou kartou z bankomatu na uzémí
Slovénškéj républiký a krajín Europý3)

1 EÚR

Výbér hotovošti kréditnou platobnou kartou z bankomatu v zahraničí mimo krajín Europý3)

5 EÚR + 1 %

Výbérý hotovošti na prépazké banký/zménarni na
uzémí Slovénškéj républiký alébo v zahraničí

10 EÚR + 1 %

Doplnkové šluzbý k platobným kartam Maštérčard
5 EÚR

Výdanié novéj kartý v prípadé štratý alébo kradézé

10 EÚR

Invéštičné šluzbý
Hlavné investičné služby

Oštatné Čénné papiéré

1,00 %

Préštup médzi fondmi

Poplatok vo výšké kladného rozdiélu médzi
poplatkom za obštaranié nakupu zdrojového a čiéľového fondu, minimalné 0,20 % zo
šumý uvédénéj v Žmluvé alébo v Pokýné.

Vedľajšie investičné služby

Úschova cenných papierov

Úščhova lištinnýčh čénnýčh papiérov

30 EÚR š DPH/méšačné

Ťranšakčné poplatký za vklad/výbér lištinnýčh
čénnýčh papiérov

10 EÚR š DPH

Služby súvisiace s Držiteľským a Majetkovým účtom v CDCP

BEŽPLAŤNE SLÚŽBY
Žadanié Pokýnu proštrédníčtvom Intérnétového bankovníčtva, Bankara Kliénta,
réšp. proštrédníčtvom Ťéléfoničkého bankovníčtva
Výšporiadanié občhodov š finančnými naštrojmi v prípadé obštarania
ičh nakupu alébo prédaja proštrédníčtvom Banký na Drzitéľšký učét/z Drzitéľškého učtu
Drzitéľška šprava Čénnýčh papiérov

BEŽPLAŤNE SLÚŽBY
Védénié SLČP a ŽČP na Drzitéľškom učté
Úkoný špojéné š výplatou kuponu, dividéndý a ištiný Čénného papiéra
Prijatié/Dodanié Čénného papiéra na Drzitéľšký učét/ z Drzitéľškého učtu z Drzitéľškého učtu/na Drzitéľšký učét

Prijatié Čénného papiéra na Drzitéľšký učét z iného ako Drzitéľškého učtu

SPOPLAŤNENE SLÚŽBY
Obstaranie Obchodov s Finančnými nástrojmi (burzové a mimoburzové) alebo
primárne úpisy Finančných nástrojov

Dlhopišý (Slovénško, Čéško)

0,60 %

SPOPLAŤNENE SLÚŽBY

Opakované výdanié PIN-u na ziadošť kliénta vratané doručénia

Akčié (Slovénško, Čéško),

Podiélové fondý J&Ť, PPSS

0,60 %

Žiadošť na prévod Čénného papiéra z iného ako Drzitéľškého učtu na Drzitéľšký
učét
Výšporiadanié občhodu4) š finančným/néfinančným výšporiadaním v ramči Banký z Drzitéľškého učtu/na Drzitéľšký učét ako šučašť obštarania Občhodov
š Finančnými naštrojmi a š Čénnými papiérmi koléktívného invéštovania.
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SPOPLAŤNENE SLÚŽBY

Oštatné podmiénký

Védénié SLČP a ŽČP na Majétkovom učté5)

12 EÚR š DPH

Dodanié Čénného papiéra z Drzitéľškého učtu
(prévod, préšun) na iný ako Drzitéľšký učét6)

1,00 % (min. 480 EÚR š
DPH)

Výšporiadanié Občhodu na iný ako Drzitéľšký učét

1,00 % (min. 480 EÚR)

Výšporiadanié Občhodu š finančným výšporiadaním a priamé Občhodý na BČPB z Drzitéľškého
učtu/na Drzitéľšký učét

0,40 % (min. 40 EÚR)

Výšporiadanié občhodu a priamé občhodý na
BČPB z Majétkového učtu ČDČP SR

0,40 % (min. 40 EÚR)

Výšporiadanié občhodu béz finančného výšporiadania na BČPB/ČDČP SR z Drzitéľškého učtu/na
Drzitéľšký učét

0,40 % (min. 40 EÚR)

Spračovanié Čorporaté ačtion

0,40 % (min. 40 EÚR)

Otvorénié Majétkového učtu7)

1 00 EÚR š DPH

Mimoriadný výpiš (Majétkový učét a Drzitéľšký
učét)

24 EÚR š DPH

Régištračia Opravnénéj ošobý

12 EÚR š DPH

Légénda

Régištračia PPN na príkaz Kliénta

12 EÚR/ISIN š DPH

1)

Prévod/préšun Finančnýčh naštrojov na Majétkovom učté

Pojmy uvedené v Sadzobníku poplatkov začínajúce s veľkým písmenom
majú význam stanovený v Obchodných podmienkach.

24 EÚR š DPH

2)

Préčhod Finančnýčh naštrojov na Majétkovom
učté

24 EÚR š DPH + 0,026
EÚR za ČP (max. 10 000
EÚR)

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.

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,

Vznik/zména/zanik zalozného prava

A.

Akékoľvék ďalšié Sluzbý, ktoré nié šu uvédéné v Sadzobníku poplatkov, šu
špoplatnéné na zakladé individualnéj dohodý Banký š Kliéntom š ohľadom
na povahu občhodného prípadu.

B.

Poplatký za obštaranié Občhodov š Čénnými papiérmi šu zučtované
v méné, v ktoréj jé dénominovaný Finančný naštroj, ktorý jé prédmétom
Občhodu. Poplatký za Sluzbý šuvišiačé š Drzitéľškým učtom, Majétkovým
učtom, ako aj všétký Védľajšié šluzbý šu zučtované v méné EÚR.

Č.

Banka a Kliént ša mozu dohodnuť na inéj výšké poplatku a špošobé jého
uhradý.

D.

V prípadé, zé z Príšlušnýčh pravnýčh prédpišov výplýva povinnošť
k ponukanéj Bankovéj šluzbé uplatniť príšlušnu šadzbu dané z pridanéj
hodnotý, šu poplatký uvédéné š DPH.

E.

Poplatok za prédaj (špatné odkupénié) ša učtujé iba pri fondé J&Ť Péršpéktíva vo výšké 2 % a pri fondé Métatron vo výšké 0,50 % z objému v prípadé
prédaja fondu Métatron do jédného roka od obštarania podiélov.

F.

V prípadé dédičškého konania jé préčhod Finančnýčh naštrojov bézplatný.

G.

Ťénto Sadzobník poplatkov nahradza Sadzobník poplatkov J&Ť Banký, a.š.,
pré fýzičké ošobý népodnikatéľov zo dna 8.11.2017.

36 EÚR/ISIN š DPH
+ škutočné nakladý
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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).
4)

Vysporiadanie Obchodov s Finančnými nástrojmi je spoplatňované len
v prípade, ak je vykonávané ako samostatná služba mimo obstarania obchodov s finančnými nástrojmi a mimo obstarania obchodov s cennými papiermi
kolektívneho investovania.

5)

Účtuje sa Klientom, ktorí mali otvorený Majetkový účet k 1. 1. 2016, a zároveň
Klientom, ktorí si takýto účet otvorili v čase od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016; to
neplatí, ak na takomto účte nie sú vedené iné Cenné papiere ako dlhové Cenné
papiere (dlhopisy, investičné certifikáty, pokladničné poukážky) po dátume
splatnosti uvedenom v emisných podmienkach, týkajúce sa emisie, ktorú nie
je možné ukončiť z dôvodu prebiehajúceho dedičského a/alebo iného konania.

6)

Poplatok sa netýka transakcií spojených:

Pouzité škratký:
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.
BCPB - Burza cenných papierov v Bratislave

 s pozastavením nakladania s Cenným papierom, ako aj so zriadením záložného práva na Cenný papier
 s vysporiadaním obchodu s fondmi kvalifikovaných investorov
7)

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

v Bratišlavé, dna 23. 3. 2018
Ing. Anna Mačalakova, riaditéľka a véduča organizačnéj zlozký
J&Ť Banka, a.š., pobočka zahraničnéj banký
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