Sadzobník poplatkov investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho depozitára cenných
papierov J & T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky
Platnosť od 12. 8. 2013
Sadzobník poplatkov investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena centrálneho depozitára sa vzťahuje na
investičné služby a vedľajšie služby poskytované fyzickým osobám a právnickým osobám v rozsahu podľa udeleného
bankového povolenia a Zákona o cenných papieroch.
HLAVNÉ INVESTIČNÉ SLUŽBY
Bezplatné služby
Podanie pokynu prostredníctvom tradera alebo privátneho bankára
Vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi v prípade obstarania ich nákupu alebo predaja prostredníctvom banky
Držiteľská správa cenných papierov vo vzťahu k podielovým listom podielových fondov alebo cenným papierom zahraničných
subjektov kolektívneho investovania, okrem podielových listov podielových fondov v správe spoločnosti J&T Investiční společnost a.s.,
so sídlom Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684, vedená u Městského soudu v Praze, vložka číslo B 5850
Spoplatnené služby
Obstaranie obchodov s finančnými nástrojmi (burzové a mimoburzové)

1)

Akcie (Slovensko, Česko)
Dlhopisy (Slovensko, Česko)

0,40 % (min. 10 EUR)
2)

0,15 % (min. 40 EUR)

Všetky finančné nástroje (Európa, USA, Ázia)

0,45 % (min. 40 EUR)

Všetky finančné nástroje (ostatné trhy)

1,00 % (min. 40 EUR)
3), 4)

Obstaranie obchodov s cennými papiermi kolektívneho investovania
do 19.999,99 EUR
0,80 %
Fondy peňažného trhu
od 20.000 EUR do 99.999,90 EUR
0,60 %
(jednorazový nákup)
100.000 EUR a viac
0,40 %
do 19.999,99 EUR
1,60 %
Dlhopisové fondy
od 20.000 EUR do 99.999,90 EUR
1,00 %
(jednorazový nákup)
100.000 EUR a viac
0,60 %
do 19.999,99 EUR
3,80 %
Ostatné fondy
od 20.000 EUR do 99.999,90 EUR
3,00 %
(jednorazový nákup)
100.000 EUR a viac
2,00 %
5)
Predaj (odkup) fondov
0%
Poplatok vo výške kladného rozdielu medzi poplatkom za obstaranie
Prestup medzi fondmi
nákupu zdrojového a cieľového fondu, minimálne 0,2 % zo sumy uvedenej
v zmluve alebo v pokyne.
1) 6)
Vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi
Obchody (repo, buy/sell, forward) s / bez finančného vysporiadania v rámci J&T BANKY

40 EUR

Obchody (repo, buy/sell, forward) bez finančného vysporiadania (okrem BCPB)
Obchody (repo, buy/sell, forward) s finančným vysporiadaním a priame obchody na BCPB

40 EUR
0,40 % (min. 40 EUR)

Legenda:
Nárok na úhradu Poplatku vzniká dňom realizácie Pokynu. Základom pre konečné zúčtovanie poplatku je celková
prípadne čiastková hodnota skutočne realizovaného objemu obchodu. Do základu pre výpočet poplatku pri obstaraní
obchodov s dlhopismi sa započítava AÚV. Poplatok sa uplatňuje aj na nerealizovaný prevod alebo suspendovaný obchod.
Primárny úpis dlhopisov, ktorých umiestnenie zabezpečuje J&T BANKA, je bezplatný.
Zoznam najčastejšie obchodovaných fondov a ich zaradenie do jednotlivých kategórií je uvedený na internetovej
stránke banky www.jt-banka.sk.
Nárok na úhradu Poplatku vzniká dňom realizácie Pokynu. Základom pre konečné zúčtovanie poplatku je celková hodnota
skutočne realizovaného objemu obchodu. V prípade jednorazových nákupov cenných papierov kolektívneho investovania
vydanými fondom kolektívneho investovania, ktorých správcom je investičná spoločnosť patriaca do skupiny J&T, poplatok
účtovaný Bankou nepresiahne maximálnu výšku vstupného poplatku, ktorý je uvedený v štatúte príslušného fondu
kolektívneho investovania.
Poplatok za predaj (spätný odkup) fondu J&T Perspektiva činí 2% z objemu.
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.

VEDĽAJŠIE INVESTIČNÉ SLUŽBY
Spoplatnené služby
Správa cenných papierov
Držiteľská správa cenných papierov (vrátane evidencie cenných papierov na zberných účtoch
1)
okrem Slovenska a Česka)
Držiteľská správa cenných papierov (vrátane evidencie cenných papierov na zberných účtoch
1)
v Česku)
Uplatnenie / doplnenie žiadosti o refundáciu zrážkovej dane z vyplatených výnosov
Uplatnenie žiadosti o refundáciu zrážkovej dane po lehote od výplat výnosov povolené
daňovým úradom príslušnej krajiny
Úschova cenných papierov

0,10 % p. a. + DPH
0,10 % p. a. + DPH
50 EUR + DPH
600 EUR + DPH

Úschova listinných cenných papierov

20 EUR + DPH

Transakčné poplatky za vklad / výber listinných cenných papierov

10 EUR + DPH

Ostatné poplatky
Upomienka k plneniu zmluvných podmienok

individuálne, max. 10 EUR

Bankové informácie a potvrdenia

individuálne, max. 50 EUR

Poštovné a telekomunikačné poplatky (telefón, fax, poštovné, kuriérska služba)

individuálne

Zvláštne služby požadované klientmi alebo bankou nezavinené práce

10 EUR/15 min.

Legenda:
Poplatok sa vzťahuje na existujúcich klientov, ktorí uzavreli zmluvu o správe do 20.06.2012. Banka v súčasnosti túto službu
okrem klientov podľa predchádzajúcej vety poskytuje iba pre klientov, ktorí sú majiteľmi podielových listov podielových
fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, okrem podielových listov podielových
fondov v správe spoločnosti J&T Investiční společnost a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČ: 476 72 684,
vedená u Městského soudu v Praze, vložka číslo B 5850, a to bezplatne.

SLUŽBY ČLENA CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA
Bezplatné služby
Otvorenie / zmena údajov / zrušenie majetkového účtu klienta vedeného členom CDCP
Spoplatnené služby
Majetkové účty
Vedenie majetkového účtu – fyzické osoby nepodnikatelia
Vedenie majetkového účtu – fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby

10 EUR / ročne + DPH
100 EUR / ročne + DPH



Vedenie majetkového účtu v Českej republike

1)

Mimoriadny výpis z majetkového účtu klienta vedeného členom CDCP

2)

0,75

kótované akcie : O x 0,026 p.
a.
 nekótované akcie a podielové
listy uzavretých podielových
1)
0,75
fondov : O x 0,062 p. a.
3)
0,75
 dlhopisy : (O/100)
x 0,084 p.
a.
20 EUR + DPH

Prevody, prechody a iné ÚKONY v CDCP
Registrácia oprávnenej osoby

10 EUR + DPH

Registrácia PPN na príkaz klienta

10 EUR / ISIN + DPH

Prevod / presun / prechod finančných nástrojov

20 EUR + DPH

Služba s chybným návratovým kódom, ostatné služby poskytované členom CDCP

20 EUR + DPH + skutočné náklady
30 EUR / ISIN + DPH + skutočné
náklady

Vznik / zmena / zánik záložného práva
Legenda:
Poplatok účtuje J&T BANKA, a.s. Česká republika
O = objem cenných papierov v trhovej hodnote
O = objem cenných papierov v nominálnej hodnote

OSTATNÉ PODMIENKY
1. Akékoľvek ďalšie investičné služby, vedľajšie služby a služby člena centrálneho depozitára, ktoré nie sú v tomto
sadzobníku uvedené, sú spoplatnené individuálne s ohľadom na povahu obchodného prípadu.
2. Poplatky sú zúčtované v mene, v ktorej je denominovaný finančný nástroj, ktorý je predmetom obchodu.
3. Banka a klient sa môžu dohodnúť na inej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady.
4. Všetky uvedené poplatky sú uvedené bez DPH. V prípade, ak sa DPH uplatňuje, bude pripočítaná v zmysle
platných daňových predpisov.
5. Tento sadzobník je platný a účinný od 12. 08. 2013 až do odvolania alebo nahradenia novým sadzobníkom.
Tento sadzobník nahrádza Sadzobník poplatkov investičných služieb, vedľajších služieb a služieb člena
centrálneho depozitára J&T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky platný a účinný od 20. 06. 2012.
V Bratislave, dňa 12. 08. 2013
Ing. Andrej Zaťko
riaditeľ a vedúci organizačnej zložky
J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

