Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia 17.12.2011 r.)
obowiązujących od 10.08.2018 r.
Przesłanka do zmiany:

Regulamin świadczenia usług dla konsumentów Pkt 15.27 (a) - Bank może zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
(a) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięć przez odpowiednie władze mające zastosowanie do Banku i wpływające na jego
działalność.

Podstawa faktyczna i prawna

Poniższe zmiany w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów wynikają z konieczności dostosowania Regulaminu do zmian wynikających z:
1. Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997).
2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1437).
3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 864).
4. Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933).

Zapis przed zmianą
1.1
Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Dla Konsumentów przez Toyota
Bank Polska S.A. (zwany dalej: Regulaminem) określa:
(a)
zasady i tryb otwierania, prowadzenia i zamykania przez Toyota Bank Polska
S.A. rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, w tym rachunków wspólnych;
(...)
1.2.(s) Infolinia – linia telefoniczna Banku służąca do obsługi Klienta.
1.2 (t) Karta – w zależności od kontekstu Karta Debetowa lub Karta Kredytowa.
1.2 (z) Konto – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek
oszczędnościowy służące do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz do
przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych na warunkach określonych w
Umowie Konta oraz w Regulaminie.
1.2 (aa) Konto Młodzieżowe Click – konto prowadzone dla Klientów, którzy ukończyli
13 lat a nie ukończyli 24 lat.

Brak definicji

Zapis po zmianie
1.1
Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Dla Konsumentów przez Toyota Bank
Polska S.A. (zwany dalej: Regulaminem) określa:
(a)
zasady i tryb otwierania, prowadzenia i zamykania przez Toyota Bank Polska S.A.
rachunków płatniczych, w tym rachunków oszczędnościowych, oszczędnościoworozliczeniowych, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków
wspólnych;
(...)
1.2 (s) Infolinia – usługa bankowości telefonicznej, linia telefoniczna Banku służąca do
obsługi Klienta, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub
złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
1.2.(t) Karta – karta płatnicza, w zależności od kontekstu Karta Debetowa lub Karta
Kredytowa
1.2 (z) Konto – rachunek płatniczy, w tym rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub
rachunek oszczędnościowy służący do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz do
przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych na warunkach określonych w
Umowie Konta, Umowie Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz w Regulaminie.
1.2 (aa) Konto Młodzieżowe Click – rachunek płatniczy prowadzony dla Klientów, którzy
ukończyli 13 lat a nie ukończyli 24 lat.
1.2 (uu) Rachunek Zwrotu - nieoprocentowany rachunek techniczny Banku prowadzony w
celu wykonania przez Bank obowiązków związanych z podejmowaniem działań w celu
odzyskania kwoty Transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego
unikatowego identyfikatora, na który jest dokonywany zwrot kwoty Transakcji płatniczej
wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

1.2 (bbb) System Bankowości Elektronicznej – system, o którym mowa w rozdziale 3
Regulaminu, służący do świadczenia przez Bank usług poprzez zdalne kanały dostępu
oraz do składania oświadczeń woli przez Klienta i przez Bank.
1.2 (iii) Umowa – każda z poniższych umów zawierana pomiędzy Klientem i Bankiem:
(i) Umowa Konta;
(ii) Umowa Konta Wspólnego;
(…)
1. 2 (cccc) Zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzania Transakcji płatniczych
dokonywanych bez fizycznego użycia Karty za pośrednictwem sieci internet,
polegający na podaniu przez Użytkownika hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified
by Visa,) otrzymanego drogą SMS na podany w Banku numer telefonu komórkowego.
2.6 Klient będący nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego
przedstawia dodatkowo Certyfikat Rezydencji. W przypadku nie przedstawienia
Certyfikatu Rezydencji, Bank traktuje Klienta jako rezydenta w rozumieniu przepisów
podatkowych.
2.14
Podczas wizyty kuriera, Klient osobiście:
(a)
przedkłada do wglądu dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport
w przypadku nierezydentów), którego cechy podał we wniosku;
(…)

1.2 (bbb) System Bankowości Elektronicznej – system, o którym mowa w rozdziale 3
Regulaminu, służący do dostępu do rachunku płatniczego, świadczenia przez Bank usług
poprzez zdalne kanały dostępu oraz do składania oświadczeń woli przez Klienta i przez
Bank.
1.2 (iii) Umowa – każda z poniższych umów zawierana pomiędzy Klientem i Bankiem:
(i) Umowa Konta;
(ii) Umowa Konta Wspólnego;
(iii) Umowa Podstawowego Rachunku Płatniczego;
(…)
1.2 (cccc) Zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzania Transakcji płatniczych
dokonywanych bez fizycznego użycia Karty za pośrednictwem sieci internet, polegający na
podaniu przez Użytkownika hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa,)
otrzymanego drogą powiadomienia SMS na podany w Banku numer telefonu
komórkowego.
2.6 Klient będący nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego przedstawia
dodatkowo Certyfikat Rezydencji. W przypadku nie przedstawienia Certyfikatu Rezydencji
lub utraty jego ważności, Bank traktuje Klienta jako rezydenta w rozumieniu przepisów
podatkowych.
2.14 Podczas wizyty kuriera, Klient osobiście:
(a)
przedkłada do wglądu dokument lub dokumenty stwierdzające tożsamość,
których cechy podał we wniosku;
(…)

4.12 Dyspozycje płatnicze Klienta lub Transakcje płatnicze, w którym Klient jest
odbiorcą, są wykonywane zgodnie z unikatowym identyfikatorem, o którym mowa w
pkt. 4.10, bez względu na inne informacje o odbiorcy podane w zleceniu lub
pozostające w posiadaniu Banku lub innych dostawców usług płatniczych
uczestniczących w realizacji zlecenia płatniczego. Klient zobowiązany jest powiadomić
podmioty zlecające płatność na Konto i otrzymujące płatności z Konta o wykonywaniu
rozliczeń pieniężnych przez Bank i innych dostawców usług płatniczych wyłącznie
według unikatowego identyfikatora. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki
wykonania Transakcji płatniczej zgodnie wyłącznie z unikatowym identyfikatorem.

4.13 Klient może wnioskować o podjęcie przez Bank działań w celu odzyskania kwoty
zleconej przez Klienta Bankowi Transakcji płatniczej wykonanej zgodnie z unikatowym
identyfikatorem ale na rzecz niezamierzonego przez Klienta odbiorcy, przez
wystąpienie przez Bank do instytucji pośredniczącej lub dostawcy odbiorcy o zwrot
kwoty Transakcji płatniczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Klient
składa poprzez internetowy kanał dostępu Systemu Bankowości Elektronicznej lub
Infolinię. Bank nie zapewnia odzyskania kwoty. O wyniku Bank informuje Klienta w
sposób określony we wniosku, a w braku takiego określenia listownie.

4.12 Dyspozycje płatnicze Klienta lub Transakcje płatnicze, w których Klient jest odbiorcą,
są wykonywane zgodnie z unikatowym identyfikatorem, o którym mowa w pkt. 4.10, bez
względu na inne informacje o odbiorcy podane w zleceniu lub pozostające w posiadaniu
Banku lub innych dostawców usług płatniczych uczestniczących w realizacji zlecenia
płatniczego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania Transakcji płatniczej
zgodnie wyłącznie z unikatowym identyfikatorem. Bank jest jednak zobowiązany podjąć
działania w celu odzyskania kwoty Transakcji płatniczej wykonanej z użyciem
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w szczególności w trybie i na zasadach
określonych w pkt. 4.13.
4.13 W przypadku:
(a) dokonania zgłoszenia przez Klienta informacji o zleconej przez niego Bankowi Transakcji
płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Bank
podejmuje czynności wskazane poniżej w zależności od tego czy Bank prowadzi rachunek
odbiorcy, czy rachunek odbiorcy prowadzi inny dostawca usług płatniczych. Zgłoszenie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz dalsze Dyspozycje Klienta związane ze
zgłoszeniem powinny być dokonywane poprzez internetowy kanał dostępu Systemu
Bankowości Elektronicznej, Infolinię lub pisemnie, chyba że ppkt. (i)-(ii) poniżej wyraźnie
zastrzegają określoną formę dla danej czynności.
(i) Jeżeli Bank prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy:
- Bank, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Klienta
będącego płatnikiem zgłoszenia, zawiadamia pisemnie Klienta będącego odbiorcą o
otrzymanym zgłoszeniu, możliwości dokonania zwrotu kwoty Transakcji płatniczej na
Rachunek Zwrotu bez pobierania od odbiorcy opłat ani prowizji, obowiązku udostępnienia
Klientowi danych osobowych odbiorcy w celu umożliwienia dochodzenia zwrotu kwoty
Transakcji płatniczej, jeżeli kwota ta nie zostanie odzyskana w terminie miesiąca od

dokonania zgłoszenia i o dniu upływu tego terminu oraz o numerze Rachunku Zwrotu;
- jeżeli Klient będący odbiorcą dokona zwrotu kwoty Transakcji płatniczej, Bank, nie później
niż w terminie 1 Dnia Roboczego od uznania nią Rachunku Zwrotu, doprowadza do uznania
tą kwotą Konta, które zostało nią uprzednio obciążone. Jeżeli doprowadzenie do uznania
Konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie jest możliwe, Bank, nie później niż w
terminie 3 Dni Roboczych od uznania kwotą Transakcji płatniczej Rachunku Zwrotu,
informuje Klienta będącego płatnikiem poprzez Infolinię o możliwości zwrotu kwoty
Transakcji płatniczej na wskazany przez Klienta będącego płatnikiem numer rachunku
płatniczego lub poprzez dokonanie wypłaty środków pieniężnych. Jeżeli Klient będący
płatnikiem wskazał numer rachunku płatniczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Bank doprowadza do uznania tego rachunku kwotą transakcji płatniczej nie później niż w
terminie 1 Dnia Roboczego od jego wskazania. Jeżeli Klient będący płatnikiem nie wskazał
numeru rachunku płatniczego, Bank wypłaca środki pieniężne niezwłocznie po otrzymaniu
takiej Dyspozycji Klienta będącego płatnikiem.
- w przypadku braku odzyskania kwoty Transakcji płatniczej w terminie miesiąca od
dokonania zgłoszenia przez Klienta będącego płatnikiem, w celu umożliwienia mu
dochodzenia kwoty Transakcji płatniczej Bank, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych
od dnia otrzymania pisemnej Dyspozycji udostępnienia danych odbiorcy złożonej przez
Klienta, udostępnia mu poprzez System Bankowości Elektronicznej lub pisemnie: (1) imię i
nazwisko lub nazwę oraz (2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres Klienta
będącego odbiorcą. Do Dyspozycji udostępnienia danych odbiorcy złożonej przez Klienta
pkt. 15.3 Regulaminu nie stosuje się.
(ii) Jeżeli Bank nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy:
- Bank, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przez Klienta
zgłoszenia, zwraca się do dostawcy odbiorcy o podjęcie wymaganych działań w celu

odzyskania kwoty Transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego
unikatowego identyfikatora, przekazując jednocześnie posiadane informacje niezbędne do
ich podjęcia;
- jeżeli odbiorca dokona zwrotu kwoty Transakcji płatniczej oraz dostawca odbiorcy
doprowadzi do uznania tą kwotą Rachunku Zwrotu Banku, Bank, nie później niż w terminie
1 Dnia Roboczego od uznania nią Rachunku Zwrotu, uznaje tą kwotą Konto, które zostało
nią uprzednio obciążone. Jeżeli doprowadzenie do uznania Konta zgodnie ze zdaniem
poprzedzającym nie jest możliwe, Bank, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od
uznania kwotą Transakcji płatniczej Rachunku Zwrotu, informuje Klienta poprzez Infolinię o
możliwości zwrotu kwoty Transakcji płatniczej na wskazany przez Klienta numer rachunku
płatniczego lub poprzez dokonanie wypłaty środków pieniężnych. Jeżeli Klient wskazał
numer rachunku płatniczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank doprowadza
do uznania tego rachunku kwotą Transakcji płatniczej nie później niż w terminie 1 Dnia
Roboczego od jego wskazania. Jeżeli Klient nie wskazał numeru rachunku płatniczego, Bank
wypłaca środki pieniężne niezwłocznie po otrzymaniu takiej Dyspozycji Klienta.
- w przypadku braku odzyskania kwoty Transakcji płatniczej w terminie miesiąca od
dokonania zgłoszenia przez Klienta, w celu umożliwienia mu dochodzenia kwoty Transakcji
płatniczej Bank, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania pisemnej
Dyspozycji udostępnienia danych odbiorcy złożonej przez Klienta, zwraca się do dostawcy
odbiorcy o przekazanie Bankowi: (1) imienia i nazwiska lub nazwy oraz (2) miejsca
zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu odbiorcy. Bank przekazuje te informacje
Klientowi poprzez System Bankowości Elektronicznej lub pisemnie nie później niż w
terminie 3 Dni Roboczych od ich otrzymania od dostawcy odbiorcy. Do Dyspozycji
udostępnienia danych odbiorcy złożonej przez Klienta pkt. 15.3 Regulaminu nie stosuje się.
(b) zwrócenia się do Banku przez innego dostawcę usług płatniczych o podjęcie działań w

5.1 Bank otwiera i prowadzi rachunki na podstawie Umowy Konta i Regulaminu.
Brak zapisu
15.2 Jeżeli co innego nie wynika z wyraźnego postanowienia Umowy, Regulaminu lub
bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, oświadczenia, powiadomienia oraz
doręczenia dokonywane w związku z Umowami mogą następować elektronicznie, za
pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez System Bankowości
Elektronicznej zgodnie z postanowieniami Umowy Bankowości Elektronicznej oraz

celu odzyskania kwoty zleconej mu Transakcji płatniczej wykonanej z użyciem
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, której odbiorcą jest Klient:
- Bank nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od zwrócenia się do Banku przez tego
dostawcę zawiadamia pisemnie Klienta o zgłoszeniu, a także o możliwości dokonania
zwrotu kwoty Transakcji płatniczej na Rachunek Zwrotu bez pobierania od Klienta opłat ani
prowizji, obowiązku przekazania dostawcy danych osobowych Klienta w celu umożliwienia
płatnikowi dochodzenia zwrotu kwoty Transakcji płatniczej, jeżeli kwota ta nie zostanie
odzyskana w terminie miesiąca od dokonania przez płatnika zgłoszenia i o dniu upływu tego
terminu oraz o numerze Rachunku Zwrotu,
- jeżeli Klient dokona zwrotu kwoty Transakcji płatniczej na Rachunek Zwrotu Banku, Bank
nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od uznania Rachunku Zwrotu Banku tą kwotą
doprowadza do uznania nią rachunku zwrotu tego dostawcy,
- w przypadku braku odzyskania kwoty Transakcji płatniczej w terminie miesiąca od
dokonania zgłoszenia, w celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia kwoty Transakcji
płatniczej Bank, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od zwrócenia się do Banku
przez tego dostawcę o przekazanie mu danych Klienta, przekazuje temu dostawcy: (1) imię i
nazwisko oraz (2) miejsce zamieszkania i adres Klienta.
5.1 Bank otwiera i prowadzi rachunki płatnicze na podstawie Umowy Konta i Regulaminu.
5.33 Bank udostępnia Klientowi zestawienie wszystkich opłat za usługi powiązane z
Kontem poprzez System Bankowości Elektronicznej lub na wniosek Klienta w formie
papierowej.
15.2 Jeżeli co innego nie wynika z wyraźnego postanowienia Umowy, Regulaminu lub
bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, oświadczenia, powiadomienia oraz
doręczenia dokonywane w związku z Umowami mogą następować elektronicznie, za
pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany przez Klienta, za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, poprzez System Bankowości Elektronicznej zgodnie z

Regulaminu.
15.14 W przypadku zmiany wysokości opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług
płatniczych, w szczególności z tytułu Umowy Konta, Umowy Konta Wspólnego,
Umowy Konta Młodzieżowego, Umowy Karty Debetowej, Umowy Karty Kredytowej lub
Umowy Bankowości Elektronicznej określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, Bank
poinformuje Klienta o zmianach, wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionej
Tabeli Opłat i Prowizji, dostarczając mu poprzez System Bankowości Elektronicznej
informację o nowej Tabeli Opłat i Prowizji. Data wejścia w życie zmienionej Tabeli
Opłat i Prowizji nie może być wcześniejsza niż 2 miesiące od poinformowania Klienta o
zmianie Tabeli Opłat i Prowizji.
15.16 Do zmiany wysokości opłat i prowizji innych niż określone w pkt. 15.14
Regulaminu, w szczególności opłat i prowizji z tytułu Umowy Lokaty, Umowy Kredytu
Samochodowego, Umowy Pożyczki lub Umowy Linii Kredytowej określonych w Tabeli
Opłat i Prowizji, nie stosuje się postanowień pkt. 5.14 do 5.15 Regulaminu. O zmianie
wysokości opłat i prowizji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Bank powiadomi
Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem dostarczając mu za pomocą Systemu
Bankowości Elektronicznej informację o nowej Tabeli Opłat i Prowizji, która będzie
obowiązywać Klienta po upływie powyższego okresu, chyba że wypowie on wcześniej
Umowę z tytułu której zmieniane prowizje i opłaty są należne.

postanowieniami Umowy Bankowości Elektronicznej oraz Regulaminu.
15.14 W przypadku zmiany wysokości opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług
płatniczych, w szczególności z tytułu Umowy Konta, Umowy Konta Wspólnego, Umowy
Konta Młodzieżowego, Umowy Karty Debetowej, Umowy Karty Kredytowej lub Umowy
Bankowości Elektronicznej określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, Bank poinformuje Klienta
o zmianach, wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionej Tabeli Opłat i Prowizji,
dostarczając mu poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta oraz
poprzez System Bankowości Elektronicznej informację o nowej Tabeli Opłat i Prowizji. Data
wejścia w życie zmienionej Tabeli Opłat i Prowizji nie może być wcześniejsza niż 2 miesiące
od poinformowania Klienta o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji.
15.16 Do zmiany wysokości opłat i prowizji innych niż określone w pkt. 15.14 Regulaminu,
w szczególności opłat i prowizji z tytułu Umowy Lokaty, Umowy Kredytu Samochodowego,
Umowy Pożyczki lub Umowy Linii Kredytowej określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, nie
stosuje się postanowień pkt. 5.14 do 5.15 Regulaminu. O zmianie wysokości opłat i
prowizji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Bank powiadomi Klienta z miesięcznym
wyprzedzeniem dostarczając mu poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany przez
Klienta oraz za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej informację o nowej Tabeli
Opłat i Prowizji, która będzie obowiązywać Klienta po upływie powyższego okresu, chyba że
wypowie on wcześniej Umowę z tytułu której zmieniane prowizje i opłaty są należne.

15.26
Bank, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, może
udostępnić biurom informacji gospodarczej (bezpośrednio oraz za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A.) dane osobowe Klienta, w tym objęte tajemnicą
bankową dane o jego zobowiązaniach wobec Banku, pod warunkiem łącznego
spełnienia następujących warunków:
(a)
zobowiązanie albo zobowiązania Klienta wobec Banku powstały z tytułu
umowy o kredyt konsumencki (w tym z tytułu umów kredytu samochodowego,
pożyczki konsumpcyjnej, karty kredytowej oraz kredytu w rachunku bieżącym);
(b)
łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Banku wynosi co
najmniej 200 złotych;
(c)
świadczenie lub świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni;
(d)
upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym, na
adres do korespondencji wskazany przez Klienta, a jeżeli Klient nie wskaże takiego
adresu – na adres miejsca zameldowania Klienta na pobyt stały lub czasowy, wezwania
do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z
podaniem firmy i adresu tego biura.
(...)

15.26
Bank, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, może udostępnić biurom
informacji gospodarczej (bezpośrednio oraz za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A.) dane osobowe Klienta, w tym objęte tajemnicą bankową dane o jego zobowiązaniach
wobec Banku, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
(a)
zobowiązanie albo zobowiązania Klienta wobec Banku powstały z tytułu umowy o
kredyt konsumencki (w tym z tytułu umów kredytu samochodowego, pożyczki
konsumpcyjnej, karty kredytowej oraz kredytu w rachunku bieżącym);
(b)
łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Banku wynosi co najmniej
200 złotych;
(c)
świadczenie lub świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni;
(d)
upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym, na adres do
korespondencji wskazany przez Klienta, a jeżeli Klient nie wskaże takiego adresu – na adres
miejsca zameldowania Klienta na pobyt stały lub czasowy, wezwania do zapłaty
zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i
adresu tego biura;
(e)
nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń
stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do
rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również
roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo
ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 lat od dnia
stwierdzenia roszczenia.
(...)

15.35 W przypadku zmiany Regulaminu z powodu wprowadzenia przez Bank nowych
usług lub nowej funkcjonalności Bank poinformuje Klienta o zmianach poprzez System
Bankowości Elektronicznej oraz zamieszczenie nowego Regulaminu na stronie
www.toyotabank.pl. Zmiana Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie
wymaga zachowania procedury określonej w pkt 15.28 do 15.30.

Pozostałe zmiany Regulaminu mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

15.35 W przypadku zmiany Regulaminu z powodu wprowadzenia przez Bank nowych usług
lub nowej funkcjonalności Bank poinformuje Klienta o zmianach poprzez pocztę
elektroniczną na adres wskazany przez Klienta oraz poprzez System Bankowości
Elektronicznej oraz zamieszczenie nowego Regulaminu na stronie www.toyotabank.pl.
Zmiana Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zachowania
procedury określonej w pkt 15.28 do 15.30.

