Toyota Bank
Archiwum aktualności
22.12.2017
KNF ZATWIERDZIŁA PREZESA ZARZĄDU TOYOTA BANK POLSKA
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Bogdana Grzybowskiego
na stanowisko prezesa zarządu Toyota Bank Polska S.A. Nowy szef banku posiada wieloletnie doświadczenie
w polskim sektorze finansowym, a z Toyota Bank Polska oraz Toyota Leasing Polska związany jest od ponad
15 lat.
Bogdan Grzybowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę
zawodową w finansach rozpoczął w latach 90-tych od pracy na stanowisku analityka w Biurze Maklerskim
BRE Bank S.A., a następnie w Ford Bank Polska S.A. W latach 1998-2001 objął stanowisko Kierownika ds.
Rozwoju w Fiat Bank Polska S.A., gdzie odpowiadał za trzy marki koncernu: Fiat, Lancia oraz Alfa Romeo.
W roku 2001 związał się z koncernem Toyota rozpoczynając pracę równolegle na stanowiskach Kierownika
ds. Rozwoju banku oraz Kierownika ds. Klientów Flotowych w spółce leasingowej. Po kilku latach objął
stanowiska Dyrektora Sprzedaży oraz Członka Zarządu Toyota Leasing Polska, a następnie Członka Zarządu
Toyota Bank Polska. Łącząc kompetencje związane z bankowością oraz finansowaniem pojazdów, zarządzał
i nadzorował sprzedaż produktów obu spółek w sieci Dealerskiej Toyoty oraz Lexusa.
Głównym celem, jaki stawia sobie Bogdan Grzybowski w roli Prezesa, jest zacieśnianie współpracy między
bankiem, siecią dealerską oraz importerem. Już od powołania na stanowisko szefa banku, rozpoczął nadzór
nad intensywnymi pracami związanymi ze zmianami w ofercie produktów bankowych, wzbogacenia
oferty banku o produkty jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb klientów japońskiego koncernu. Dzięki
temu, klienci Toyoty będą mogli korzystać z szerszego wachlarza usług finansowych oraz produktów
e-bankingowych na preferencyjnych warunkach.
Obecnie Zarząd Toyota Bank Polska S.A. tworzą:
Bogdan Grzybowski – Prezes Zarządu
Małgorzata Wachowska - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu i Procesów
Ireneusz Wojciechowski - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej i Skarbu
Artur Zdziebło - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Finansów i Kredytów
22.12.2017
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
na podstawie pkt. 13.14 lit j) Regulaminu świadczenia usług dla przedsiębiorców zmianie ulega Tabela
Opłat i Prowizji w części dotyczącej kwoty i nazwy przelewu do ZUS. Zmiana podyktowana jest nowymi
przepisami prawa dotyczącymi przelewów do ZUS określonymi w ustawie z 11 maja 2017 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2017.1027 z dnia 2017.05.29).
Powyższe zmiany Tabeli Opłat i Prowizji obowiązują od dnia 1.01.2018 r.
Bank jednocześnie informuje, że w związku z koniecznością realizacji od dnia 01.01.2018 r. przelewów
do ZUS na jeden indywidualny nr rachunku, zmianie ulegnie sposób realizacji przez Bank tych przelewów
w ten sposób, że dotychczasowa forma przelewu w systemach bankowości elektronicznej i bankowości
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korporacyjnej przybierze formę zwykłego przelewu zewnętrznego. Oznacza to również, że od 01.01.2018
r., za wykonany przelew do ZUS bank pobierze opłatę jak za przelew zewnętrzny zgodnie z obowiązującą
Tabela Opłat I Prowizji.
Nowa Tabela dostępna jest pod adresem https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
21.12.2017
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 25- 26 GRUDNIA 2017 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 25 i 26 grudnia Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System
Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
23.11.2017
ZMIANA NAZW LOKAT
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych.Zmianie ulega nazewnictwo poszczególnych lokat: Lokata Standardowa zmienia nazwę na Lokatę Standard, Depozyt Plus na Lokatę Plus, Plan Depozytowy na Lokatę Sprint, Lokata
Kapitalna na Lokatę Mix, Lokata Specjalna na Moto Lokatę oraz Lokata Specjalna BIS na Moto Lokatę Plus.
Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
25.09.2017
TOYOTA BANK: PODWÓJNA PROMOCJA DLA CZŁONKÓW KLUBU KORZYŚCI
20 września 2017 roku Toyota Bank przy współpracy z Agora Performance, wystartował z nową
promocją „Podwójne korzyści dla Uczestników Klubu Korzyści”. Obecni klienci którzy posiadają Konto
Jedyne (założone w ramach poprzednich promocji), oprócz zysku z półrocznej lokaty mogą otrzymać
atrakcyjna premię dodatkową - 65 złotych. Wystarczy, że założą Depozyt Plus na 6 miesięcy na kwotę
co najmniej 8 000 zł i utrzymają lokatę przez co najmniej 90 dni, licząc od dnia jej założenia.
Uczestnicy promocji mogą skorzystać z Depozytu Plus na 6 miesięcy z gwarantowanym oprocentowaniem
2,00% w skali roku przez cały okres trwania akcji. W promocji można wziąć udział do 22.10.2017 r. Wypłaty
premii nastąpi natomiast do 23.03.2018 r.
Dla uczestników promocji Toyota Bank przygotował także specjalną ofertę dotyczącą zwrotu opłaty za
prowadzenie Konta Jedynego. Jeśli klient podczas trwania akcji zarejestruje się w internetowej Aplikacji
Promocji, spełni warunki dotyczące wypłaty premii oraz utrzyma aktywną lokatę Depozyty Plus, nie zapłaci
za prowadzenie konta.
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Klub Korzyści to długofalowa promocja skierowana do wszystkich klientów wcześniejszych akcji, którzy
posiadają aktywne Konto Jedyne – konto osobiste dedykowane osobom zmotoryzowanym. Przynależność
do Klubu Korzyści oraz systematyczne promocje produktowe odbywające się w tym samym czasie,
umożliwiają klientom Toyota Bank maksymalizację zysków - zdobywanie zarówno premii finansowych, jak
i nagród rzeczowych.
Klubowicze aktywnie korzystający z produktów Toyota Bank, m.in. usług serwisowych, lokat terminowych,
kredytów samochodowych, kont osobistych, mogą gromadzić specjalne punkty promocyjne, za które
otrzymują cenne nagrody. Do wygrania są premie pieniężne oraz 50 nagród rzeczowych, takich jak markowe
tablety, smartwatche i smartfony, a także wycieczki o wartości 10 000 zł każda.
- W Toyota Bank dbamy przede wszystkim o naszych obecnych Klientów. Nasza akcja promocyjna to kolejne
potwierdzenie, że bank odwdzięcza się im cyklicznie za powierzone oszczędności i zaufanie do naszej marki.
Przynależność do Klubu Korzyści pozwala na maksymalizację zysków pieniężnych oraz umożliwia wygranie wielu
cennych nagród rzeczowych – mówi Dominika Cepek, Marketing Manager w Toyota Bank Polska.
20.09.2017
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 20 września 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Depozyt plus na okres 6 miesięcy. Od 20
września podwyższamy oprocentowanie tej lokaty z 1,80% na będzie wynosić 2%.
Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
23.08.2017
INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI 3-D SECURE
Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż od 1 września 2017 r. Toyota Bank Polska uruchamia usługę 3-D Secure. Jest to
dodatkowy element zwiększający poziom bezpieczeństwa dla transakcji realizowanych przy pomocy karty
płatniczej w internecie. Usługa zostaje włączona dla wszystkich karty płatniczych wydawanych przez Bank.
Szczegółowy mechanizm działania usługi znajduje się na: https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/
bezpieczenstwo/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
26.07.2017
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od banku dzisiejsza pierwsza sesja Elixir nie została wysłana.
Wszystkie przelewy zlecone do realizacji w pierwszej sesji zostaną zrealizowane podczas drugiej sesji Elixir.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zespół Toyota Bank
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17.05.2017
TOYOTA BANK URUCHAMIA „KLUB KORZYŚCI” DLA AKTYWNYCH KLIENTÓW
Toyota Bank rozpoczyna długofalową akcję „Klub korzyści” dedykowaną lojalnym klientom wcześniejszych
akcji realizowanych przy współpracy z Agora Performance. Osoby aktywnie korzystające z produktów Toyota
Bank gromadzić będą specjalne punkty promocyjne, za które mogą otrzymać cenne nagrody. Do wygrania są
premie pieniężne oraz 50 nagród rzeczowych, takich jak markowe tablety, smartwatche i smartfony, a także
wycieczki o wartości 10 000 zł każda. Akcja potrwa do marca 2018 roku.
Toyota Bank przy współpracy z Agora Performance, startuje z długofalową akcją pod hasłem: „Klub Korzyści”.
Promocja skierowana jest do wszystkich klientów wcześniejszych akcji, którzy posiadają aktywne Konto
Jedyne.
Akcja promocyjna została podzielona na dwa główne etapy. Pierwszy z nich potrwa aż do 15 lutego 2018
roku – w tym czasie klienci mogą dokonać rejestracji oraz zacząć gromadzenie pakietów korzyści. Osoby,
które przy pomocy specjalnej aplikacji przystąpią do akcji, będą mogły rozpocząć zbieranie specjalnych
punktów promocyjnych, przyznawanych za określone aktywności związane z korzystaniem z oferty
produktowej Toyota Bank. Ilość punków na koniec pierwszego etapu, będzie kwalifikować uczestników do
uzyskania jednego z czterech określonych statusów: Silver, Gold, Platinum, Diamond. Zdobycie danego
statusu uprawniać będzie z kolei do wzięcia udziału w drugim etapie akcji promocyjnej, czyli w dedykowanym
konkursie z nagrodami.
W ramach konkursu, w okresie od dnia 15 lutego do 4 marca 2018 roku, uczestnicy zostaną poproszeni
o wykonanie zadania - przesłanie pracy konkursowej, której forma będzie uzależniona od uzyskanego
wcześniej statusu punktowego. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez specjalnie utworzoną
komisję konkursową, która oceniając zgłaszane prace kierować się będzie w szczególności poziomem
merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością. Do wygrania będą premie pieniężne oraz aż 50 nagród
rzeczowych, takich jak markowe tablety, smartwatche i smartfony, a także wycieczki o wartości 10 000 zł
każda.
Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji do promocji do 14 czerwca 2017 r.( włącznie) otrzymają dodatkowo
300 punktów promocyjnych na start. Każdy uczestnik, który na dzień rozpoczęcia drugiego etapu zbierze
wystarczająca ilość punktów do uzyskania statusu Silver (co najmniej 1000 Punktów promocyjnych),
otrzyma dodatkową premie gwarantowaną w wysokości 50 zł.
- Na rynku promocji bankowych zdecydowanie przeważają akcje skierowane na pozyskiwanie nowych klientów.
Nam natomiast zależy również na nagradzaniu naszych lojalnych Klientów, którzy obdarzają nas zaufaniem
i powierzają nam swoje oszczędności. Na każdym kroku chcemy pokazywać im, że długofalowa relacja z nami po
prostu się opłaca – mówi Dominika Cepek, Marketing Manager w Toyota Bank Polska.
Regulamin oraz więcej szczegółów promocji: https://bank.zpremia.pl/.
29.03.2017
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBRACHUNKOWEGO
Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje zlecone
przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie po godzinie 18:00 z datą realizacji 31.03.2017
r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2017. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31 marca do godziny
18:00. Transakcje kartami płatniczymi jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way będą przebiegały bez
zakłóceń. Jednocześnie informujemy, że dnia 31.03.2017 r. od godziny 18:00 system biznes.toyotabank.pl
nie będzie dostępny.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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10.03.2017
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 10 marca 2017 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców. Wprowadzamy do naszej oferty nowy Produkt: Lokata
Specjalna BIS na 3 miesiące z atrakcyjnym oprocentowaniem bazowym 1,50% oraz oprocentowaniem
dodatkowym 1,50% dla posiadaczy aktywnej umowy finansowania samochodu w Toyota Bank Polska S.A.
i/lub Toyota Leasing Polska Sp. Z o.o.
Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
3.02.2017
PRACE SERWISOWE W DNIU 5 LUTEGO 2017 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 5.02.2017 r. w godzinach 8:00-18:00 odbędą się planowe
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia
w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Infolinii, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji
płatności kartowych.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
4.01.2017
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 6 STYCZNIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 6 stycznia Infolinia nie będzie dostępna. System bankowości
elektronicznej i automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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29.12.2016 R.
SESJE ROZRACHUNKOWE ELIXIR W DNIU 30 GRUDNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 30 grudnia 2016 r. odbędą się dwie sesje wychodzące ELIXIR w godzinach 8:10
i 12:10 oraz dwie sesje przychodzące ELIXIR w godzinach 10:00-10:30 i 14:00-14:30.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

29.12.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości
Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

29.12.2016 R.
ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA GRUDNIA, 31 GRUDNIA O GODZINIE 18:00
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2016 przelewy zlecone do godziny 18:00 zostaną przyjęte do
realizacji w tym samym dniu. Przelewy zlecone po godzinie 18:00 zostaną przyjęte do realizacji w następnym
dniu roboczym. Dyspozycje otwarcia lokat zlecone do godziny 18:00 zostaną zrealizowane tego samego dnia,
natomiast dyspozycje otwarcia lokat zlecone po godzinie 18:00 zostaną zrealizowane dnia 1 stycznia 2017
r. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31 grudnia 2016 r. do godziny 18:00.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

29.12.2016 R.
INDEKSOWANE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE - ZMIANA OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. oprocentowanie na Indeksowanym Koncie
Oszczędnościowym będzie wynosiło 2,23% do kwoty 100 000 zł oszczędności oraz 1,48% powyżej 100 000
zł. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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28.12.2016 R.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 29 grudnia 2016 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych. Zmiana dotyczy oprocentowania lokat założonych od 29 grudnia 2016 r.: Planu
Depozytowego we wszystkich wariantach, Lokaty Kapitalnej na 12 miesięcy, Lokaty Standardowej na 9 i 12
miesięcy, Depozytu Plus na 12 miesięcy.
Dodatkowo w lokacie Depozyt Plus na okres 24 i 36 miesięcy zmienia się minimalna kwota depozytu z 13 000
zł na 5 000 zł oraz znosi się limit maksimum 10 lokat na jednego Klienta.
Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

28.12.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości
Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

21.12.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 24-26 GRUDNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 25 i 26 grudnia 2016 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast
System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Zespół Toyota Bank
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30.11.2016 R.
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy że od 1.02.2017r. zostaną wprowadzone zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla
Konsumentów. Zmiany dotyczyć będą oferty Serwisów Assistance (Moto i Medycznego) aktualnie dostępnych
bezpłatnie dla posiadaczy Konta Jedynego. Od dnia 1.02.2017r. Serwisy Moto oraz Medyczny przestaną
być oferowane bezpłatnie w pakiecie z Kontem Jedynym, opłata za korzystanie z każdego z tych serwisów
wyniesie 8 zł miesięcznie.
Klientów, posiadaczy Konta Jedynego, którzy po dniu 1.02.2017 r. chcieliby korzystać z Serwisów Assistance
prosimy o kontakt z Infolinią Banku. Powyższa zmiana zostaje wprowadzona zgodnie z Regulaminem
Świadczenia Usług dla Konsumentów, pkt. 15.13 (b).
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

21.10.2016 R.
PRACE SERWISOWE W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 22.10.2016 r. w godzinach 6:00-8:00 odbędą się planowe
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia
w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Infolinii oraz usługi tzw. szybkich płatności.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

30.09.2016 R.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH I TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 października 2016 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych. Oprocentowanie Indeksowanego Konta Oszczędnościowego nie uległo zmianie
i będzie wynosiło 2,21% do kwoty 100 000 zł oszczędności (w tym dodatkowy bonus 0,25%) oraz 1,46%
powyżej 100 000 zł. W okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. przyjęto stawkę WIBOR 3M z dnia 29.09.2016
r.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/
Ponadto informujemy, że od 1 października 2016 r. wprowadzone zostaną zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla
Firm. Zmianie ulegnie opłata za prowadzenie Rachunku Firmowego, która będzie wynosiła 0 zł pod warunkiem
utrzymania średniego miesięcznego salda na rachunku w kwocie nie mniejszej niż 25 000 zł miesięcznie, dla
umów zawartych od dnia 1.10.2016 r. do 31.01.2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

8

08.09.2016 R.
PRACE SERWISOWE W DNIU 11 WRZEŚNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 11.09.2016 r. w godzinach 05:00-10:00 odbędą się
planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W godzinach 05:00-07:00 mogą wystąpić
tymczasowe utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 06:00-10:00 mogą
wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej i usługi tzw. szybkich
płatności.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

29.08.2016 R.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA I TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 29 sierpnia 2016 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania
dla Klientów Indywidualnych. Zmiana dotyczy oprocentowania lokat założonych od 29 sierpnia 2016 r. :
Depozytu Plus, Lokaty Standardowej oraz Planu Depozytowego na 80 i 100 dni. Dodatkowo wprowadzamy
do oferty nowy Plan Depozytowy na 130 dni. Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/
obsluga-klienta/oprocentowanie/
Ponadto informujemy, że od 29 sierpnia 2016 r. wprowadzone zostaną zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji
dla Konsumentów polegające na przedłużeniu oferty promocyjnej na Pożyczkę nr 1, do dnia 31.01.2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

30.06.2016 R.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych. Zmianie ulegnie oprocentowanie na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym.
Oprocentowanie będzie wynosiło 2,21% do kwoty 100 000 zł oszczędności (w tym dodatkowy bonus 0,25%)
oraz 1,46% powyżej 100 000 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obslugaklienta/oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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17.06.2016 R.
ZMIANA REGULAMINU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DNIU 1 LIPCA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany postanowień
Regulaminu Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców dotyczące kart debetowych:
1. Zmiana zapisu mówiącego o wydaniu karty po zawarciu Umowy o Konto. Po zmianie wydanie karty
debetowej realizowane jest na wniosek Klienta.
2. Dodanie zapisu umożliwiającego wypowiedzenie Umowy Karty Debetowej przez Bank w przypadku
niedokonania przez Klienta żadnej Transakcji płatniczej kartą debetową przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Uprzejmie informujemy, że wyżej wymienione zmiany wprowadzone zostają na podstawie pkt 13.28
Regulaminu Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

23.05.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIU 26 MAJA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższy czwartek 26.05.2016 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast
System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
19.05.2016 r.
Prace serwisowe w dniu 21 maja 2016 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 21.05.2016 r. w godzinach 05:00-08:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia
w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Infolinii, usługi tzw. szybkich płatność oraz obsługi
płatności kartowych.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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13.05.2016 R.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I FIRM
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 13 maja 2016 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych. Zmiany polegają na obniżeniu oprocentowania lokat założonych od 13 maja 2016
r.: Lokaty Standardowej, Lokaty Kapitalnej, Depozytu Plus oraz Planu Depozytowego na 13, 22, 80 i 100 dni.
W Tabeli Oprocentowania dla Firm obniżeniu ulegnie oprocentowanie Lokat we wszystkich dostępnych
okresach.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

29.04.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIU 3 MAJA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dnia 3 maja 2016 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości
Elektronicznej działa bez zmian.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

29.04.2016 R.
ZMIANA REGULAMINÓW I TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany niektórych postanowień
Regulaminów Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. dla umów zawartych do
17.12.2011 r. i od 18.12.2011 r. („Regulamin dla Konsumentów”):
Wykaz zmian:
1. Zmiana zapisów mówiących o zasadach składania dyspozycji na wypadek śmierci, o rozwiązaniu Umowy
Konta oraz wykreślenie zapisów przewidujących, iż po śmierci posiadacza rachunku środki przenoszone
są na nieoprocentowany rachunek Zmiana w punktach Regulaminu 5.30, 5.31 (Konto).; 6.20- 6.22 (Konto
wspólne) oraz 7.14 (Lokaty).
2. Zmiana zapisu mówiącego o wydaniu karty debetowej. Po zmianie Regulaminu wydanie karty realizowane
jest na wniosek Klienta. Zmiana punktu 10.1 Regulaminu (Karty debetowe).
3. Dodanie zapisu umożliwiającego wypowiedzenie Umowy Karty Debetowej w przypadku niedokonania
przez Klienta żadnej Transakcji płatniczej kartą debetową przez okres co najmniej 6 miesięcy. Zmiana punktu
10.15 Regulaminu (Karty debetowe).
4. Wykreślenie zapisu wprowadzającego wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykreślenie zapisu 15. 3 (Postanowienia końcowe)
Uprzejmie informujemy, że ww. zmiany Regulaminu zostają wprowadzone na podstawie pkt 15.28 (a)
i (b) Regulaminu dla konsumentów dotyczących wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających
na działalność Banku oraz w związku z wprowadzeniem przez Bank zmian organizacyjnych, i związane są
z następującymi okolicznościami:
- wejście z życie z dniem 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
bankowe nakładającej na banki obowiązki informacyjne dotyczące dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
ora regulującej okoliczności rozwiązania umowy rachunku bankowego,
- odstąpienie od wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zmiany organizacji
sposobu wydawania i możliwości wypowiedzenia umowy karty debetowej.
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Jednolity tekst Regulaminu dla konsumentów dostępny jest na stronie Dokumenty
Ponadto informujemy, że od 1 lipca 2016 r. wprowadzone zostaną zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla
Konsumentów polegające na:
1. usunięciu z Tabeli opłat związanych z ustanowieniem, zmianą i odwołaniem dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci w wysokości 15 zł za daną dyspozycję (Inne opłaty, kategoria: Pozostałe opłaty).
2. wprowadzeniu opłaty za uzyskanie informacji zbiorczej o rachunkach prowadzonych na rzecz posiadacza
rachunku w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo rozliczeniowych na terenie Polski – 25 zł
(Inne opłaty, kategoria: Pozostałe opłaty)
Zmiany do Tabeli Opłat i Prowizji wprowadzone zostają na podstawie punktu 15.13 (a) Regulaminu dla
konsumentów dotyczącego zmiany przepisów prawa regulujących sektor bankowy wpływających na koszt
wykonywanych usług bankowych.
Jednolity tekst Tabeli Opłat i Prowizji dostępny jest tutaj.
Na podstawie punktu 15.30 Regulaminu dla konsumentów w przypadku braku Państwa zgody na ww.
zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie
sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź wypowiedzenie umowy konta lub karty debetowej ze skutkiem
natychmiastowym. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu umowy przed wejściem
zmian w życie, uznaje się za zgodę na wprowadzane zmiany. W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu
poprzedzającym wejście zmian w życie.
W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z Infolinią Banku.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

01.04.2016 R.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2016 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych. Zmiany polegają na obniżeniu oprocentowania lokat założonych od 1 kwietnia
2016 r.: Lokaty Standardowej, Lokaty Kapitalnej, Depozytu Plus oraz Planu Depozytowego na 1-3, 13,
22, 80 i 100 dni. Dodatkowo od 1 kwietnia 2016 roku ulegnie zmianie oprocentowanie na Indeksowanym
Koncie Oszczędnościowym. Oprocentowanie będzie wynosiło 1,92% do kwoty 100 000 zł oszczędności oraz
1,42% powyżej 100 000 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/
oprocentowanie/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

29.03.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBRACHUNKOWEGO
Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje zlecone
przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie po godzinie 18:00 z datą realizacji 31.03.2016
r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2016. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31 marca do godziny
18:00. Transakcje kartami płatniczymi jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way będą przebiegały bez
zakłóceń. Jednocześnie informujemy, że dnia 31.03.2016 r. od godziny 18:00 system biznes.toyotabank.pl
nie będzie dostępny.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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22.03.2016 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 25-28 MARCA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 25 marca Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do godziny
17:00. W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna,
natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
Życzymy udanych Świąt.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

12.03.2016 R.
ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ BANKU I LEASINGU OD DNIA 12 MARCA 2016 R.
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12 marca 2016 r. uruchomiona została nowa strona internetowa Toyota Bank oraz
Toyota Leasing oraz odświeżony i zaktualizowany system składania wniosków produktowych.
W ramach zaplanowanej gamy zmian w serwisie internetowym nasze usługi zostały podzielone na 3
funkcjonalne kategorie: dla Ciebie | dla Firmy | dla Kierowcy – zbierające całą ofertę Toyota Bank i Toyota
Leasing dla klientów indywidualnych, firmowych, a także wszystkie produkty bankowe i leasingowe
dopasowane do potrzeb kierowców. Dodatkowo dla Państwa wygody wydzielona została sekcja Ofert
Specjalnych, aby ułatwić dostęp do najlepszych, promocyjnych produktów w każdej kategorii.
Strona przygotowana została w technologii RWD - Responsive Web Design, dzięki której informacje będą
wyświetlać się w ten sam sposób bez względu na to, czy klient korzysta z telefonu, tabletu czy komputera.
Liczymy, że wprowadzone zmiany ułatwią dostęp do informacji o naszej ofercie, a korzystanie z nowego
serwisu stanie się wygodniejsze oraz bardziej intuicyjne.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

11.03.2016 R.
PRACE SERWISOWE W DNIU 12 MARCA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 12 marca 2016 r. w godzinach 11:00-22:00 odbędą się
planowane prace związane z serwisem www.toyotabank.pl. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia
w dostępie do strony internetowej oraz nie będzie dostępny system składania wniosków.
System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny System Telefoniczny działają bez zmian. Logowanie do
Systemu Bankowości Elektronicznej dostępne będzie pod bezpośrednim adresem https://konto.toyotabank.
pl
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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10.03.2016 R.
ZMIANA TABEL OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 11 marca 2016 r. Bank wprowadza zmianę do Tabeli Opłat i Prowizji dla konsumentów
polegającą na tym, że opłaty za monitoring należności lub monitoring wykonywania umów pobierane są
tylko dla umów zawartych do dnia 10 marca 2016 r. Wprowadzona zmiana wynika z wejścia w życie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2015, poz. 1357)
Z poważaniem ,
Zespół Toyota Bank

28.12.2015 R.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA 2015 R. ORAZ 1 I 2 STYCZNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2015 r. System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis
Telefoniczny działają bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do godziny 14:00.
W dniach 1 i 2 stycznia 2016 r. Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

31.12.2015 r.
ZMIANA REGULAMINÓW I TABEL OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe Regulaminy Świadczenia
Usług dla Konsumentów (dla umów zawartych do 17.12.2011 r. oraz od 18.12.2011 r.) oraz Tabele
oprocentowania. Zmiany regulaminów i Tabel oprocentowania dotyczą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016
r. znowelizowanych przepisów ustawy Kodeks cywilny w zakresie sposobu obliczania odsetek ustawowych
oraz odsetek za opóźnienie.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

30.12.2015 r.
INDEKSOWANE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE - ZMIANA OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. oprocentowanie na Indeksowanym Koncie
Oszczędnościowym będzie wynosiło 1,97% do kwoty 100 000 zł oszczędności oraz 1,47% powyżej 100 000
zł. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/
Z poważaniem,
Zespół Toyota

14

28.12.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA 2015 R. ORAZ 1 I 2 STYCZNIA 2016 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2015 r. System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis
Telefoniczny działają bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do godziny 14:00.
W dniach 1 i 2 stycznia 2016 r. Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

28.12.2015 r.
SESJE ROZRACHUNKOWE ELIXIR W DNIU 31 GRUDNIA 2015 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2015 r. odbędą się dwie sesje wychodzące i dwie sesje przychodzące
ELIXIR. Zachęcamy do składania dyspozycji przelewów w godzinach porannych.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

28.12.2015 r.
ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA GRUDNIA, 31 GRUDNIA O GODZINIE 18:00
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2015 r. przelewy zlecone do godziny 18:00 zostaną przyjęte do
realizacji w tym samym dniu. Przelewy zlecone po godzinie 18:00 zostaną przyjęte do realizacji w następnym
dniu roboczym. Dyspozycje otwarcia lokat zlecone do godziny 18:00 zostaną zrealizowane tego samego dnia,
natomiast dyspozycje otwarcia lokat zlecone po godzinie 18:00 zostaną zrealizowane dnia 1 stycznia 2016
r. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31 grudnia 2015 r. do godziny 18:00.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

23.12.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 24 - 26 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 25 i 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
System bankowości elektronicznej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Zespół Toyota Bank
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11.12.2015 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 13.12.2015 r. w godzinach 11:00-13:00 odbędą się
planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej,
Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.
Obsługa płatności kartowych powinna przebiegać bez problemów.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

27.11.2015 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 28 listopada 2015 r. w godzinach 5:30 - 7:30 odbędą się
planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie System Bankowości Elektronicznej, Automatyczny Serwis Telefoniczny i usługi tzw. szybkich
płatności będą niedostępne.
Obsługa płatności kartowych będzie odbywała się bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

06.11.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH 11.11.2015 R.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w środę 11 listopada infolinia będzie niedostępna. System Bankowości
Elektronicznej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

30.09.2015 r.
INDEKSOWANE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE – ZMIANA OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 października do 31 grudnia 2015 r. oprocentowanie na Indeksowanym Koncie
Oszczędnościowym będzie wynosiło 1,98% do kwoty 100 000 zł oszczędności oraz 1,48% powyżej 100 000
zł. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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27.09.2015 r.
ZMIANA REGULAMINÓW
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 11 października 2015 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin Świadczenia Usług dla Konsumentów (dla umów zawartych od 18.12.2011 r.) oraz nowy Regulamin Świadczenia
Usług dla Przedsiębiorców.
Zmiany regulaminów podyktowane są wejściem w życie z dniem 11 października 2015 r. Ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

11.09.2015 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę 12 września 2015 r. w godzinach 6:00–8:00 odbędą się
planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie System Bankowości Elektronicznej, Automatyczny Serwis Telefoniczny i usługi tzw. szybkich
płatności będą niedostępne.
Obsługa płatności kartowych będzie odbywała się bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

04.09.2015 R.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach 06:00–08:00 odbędą się
planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie System Bankowości Elektronicznej, Automatyczny Serwis Telefoniczny i usługi tzw. szybkich
płatności będą niedostępne.
Obsługa płatności kartowych będzie odbywała się bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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26.08.2015 r.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 26 sierpnia 2015 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych.
Zmiany polegają na obniżeniu oprocentowania lokat założonych od 26 sierpnia 2015 r.: Lokaty standardowej,
Lokaty Kapitalnej, Lokaty na Dzień Dobry, Lokaty Mocny Procent, Lokaty Specjalnej, Planu Depozytowego
na 13, 22 i 80 dni oraz Depozytu Plus. Dodatkowo wprowadzone zostają dwa nowe okresy Lokaty Kapitalnej:
24 i 36 m-cy. Szczegółowe informacje dostępne są na: http://toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

15.08.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w sobotę 15.08.2015 roku Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna.
System bankowości elektronicznej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

16.07.2015 r.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 16.07.2015 roku obowiązuje nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów
Indywidualnych.
Zmiana polega na obniżeniu oprocentowania dla Planu Depozytowego +19 na 80 dni założonego od 16 lipca
2015 r. do poziomu 3%.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

30.06.2015 r.
INDEKSOWANE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE – ZMIANA OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 lipca do 30 września 2015 r. oprocentowanie na Indeksowanym Koncie
Oszczędnościowym będzie wynosiło 1,97% do kwoty 100 000 zł oszczędności oraz 1,47% powyżej 100 000
zł. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.toyotabank.pl/iko/
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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03.06.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 4 CZERWCA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w czwartek 4 czerwca 2015 roku Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna.
System bankowości elektronicznej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

22.05.2015 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 24.05.2015 roku, w godzinach 06:00–10:00 odbędą
się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe
utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego
i usługi tzw. szybkich płatności. W godzinach 07:00–08:00 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w autoryzacjach kart płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

04.05.2015 r.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 4.05.2015 roku obowiązuje nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
Zmiana polega na obniżeniu oprocentowania dla Planu Depozytowego +19 na 80 dni założonego od 4 maja
2015 r. do poziomu 3,25%.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

27.04.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 1 MAJA – 3 MAJA 2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w czasie długiego weekendu majowego kanały elektroniczne tj. system bankowości
elektronicznej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa
Klienta nie będzie dostępna 1 i 3 maja. Dnia 2 maja nasi doradcy pracują w standardowych godzinach od
8.00 do 14.00.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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31.03.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 3 KWIETNIA – 6 KWIETNIA 2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 3 kwietnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis
telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do godziny 17:00. W Sobotę,
Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian. Życzymy udanych Świąt.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

31.03.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBRACHUNKOWEGO
Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje (w tym założenie lokat) zlecone przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie po godzinie 18:00 z datą
realizacji 31.03.2015 r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2015. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31
marca do godziny 18:00. Transakcje kartami płatniczymi jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way będą
przebiegały bez zakłóceń. Jednocześnie informujemy, że dnia 31.03.2015 od godziny 18:00 system biznes.
toyotabank.pl nie będzie dostępny.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

17.03.2015 r.
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 18 marca 2015 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców.
Zmiana Tabeli dla Klientów Indywidualnych polega na obniżeniu oprocentowania dla lokat założonych od
18 marca 2015 r.: Lokaty standardowej, Lokaty Kapitalnej, Lokaty na Dzień Dobry, Lokaty Mocny Procent,
Lokaty Specjalnej, Planu Depozytowego na 1, 2, 3 ,13, 22 i 80 dni oraz Depozytu Plus. Dodatkowo obniżamy
oprocentowanie dla Indywidualnego Planu Oszczędzania i IPO 2.0. W tabeli oprocentowania dla Przedsiębiorców obniżeniu ulegnie oprocentowanie lokaty dla firm oraz rachunku bieżącego. Szczegółowe warunki
dostępne na: http://toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem,
Toyota Bank
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ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT OD 18.05.2015 R.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, podjęto
decyzję o zmianie Tabeli Oprocentowania i obniżeniu oprocentowania Kont.
Poniżej podajemy wysokość oprocentowania poszczególnych Kont po zmianie:
• Konto osobiste: 0,10%,
• Konto oszczędnościowe odpowiednio w przedziałach zawartych w Tabeli Oprocentowania: bez
zmian, bez zmian, 1,10%, 2,00%,
• Konto hybrydowe: 2,00%,
• Konto Click odpowiednio w przedziałach zawartych w Tabeli Oprocentowania: 2,50% i 0,50%,
• Konto Super Click odpowiednio w przedziałach zawartych w Tabeli Oprocentowania: 3,00% i 0,75%.
Nowe oprocentowanie obowiązuje od 18.05.2015 r.
Szczegółowe warunki dostępne od 18 marca na: http://toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem,
Toyota Bank

27.02.2015 r.
NOWE SERWISY W OFERCIE TOYOTA BANK
Szanowni Państwo,
zgodnie z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi wycofania z oferty ubezpieczeń assistance, uprzejmie
informujemy, iż od 1 kwietnia br. wprowadzone zostaną nowe serwisy. Szczegóły w Tabeli Opłat i Prowizji na
http://www.toyotabank.pl/. Zakres i warunki poszczególnych serwisów będą wkrótce dostępne na stronie
internetowej dedykowanej nowym serwisom.
Zespół Toyota Bank

13.02.2015 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w najbliższą sobotę 14.02.2015 r., w godzinach 14:00–20:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie System Bankowości Elektronicznej, Automatyczny Serwis Telefoniczny oraz usługi tzw. szybkich płatności będą niedostępne. Obsługa płatności
kartowych będzie odbywała się bez zmian. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami,
Zespół Toyota Bank
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09.02.2015 r.
NOWOŚĆ PLAN DEPOZYTOWY NA 80 DNI
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wprowadziliśmy do oferty nowy Plan Depozytowy na 80 dni.
Szczegóły na www.toyotabank.pl/lokata80
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

ZMIANA W ZAKRESIE LIMITÓW INTERNETOWYCH
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z początkiem lutego udostępniliśmy możliwość parametryzacji limitów kwotowych i ilościowych dla transakcji realizowanych przez internet za pomocą karty płatniczej. Ustawienie limitów jest
możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Doradcą Toyota Bank na naszej Bankolinii.
Zespół Toyota Bank

05.02.2015 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 8.02.2015 r., w godzinach 08:00–16:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, Centrum Formularzy
oraz krótkotrwałe utrudnienia w autoryzacjach kart płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Zespół Toyota Bank

30.01.2015 r.
KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O ZMIANIE OFERTY PRODUKTOWEJ
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 marca 2015r. wycofujemy z oferty dotychczasowe produkty ubezpieczeniowe. Od 1 kwietnia 2015r. w ofercie banku dostępne będą nowe serwisy assistance. O szczegółach
poinformujemy do końca lutego 2015r.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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30.01.2015 r.
ZMIANA REGULAMINÓW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych, termin wejścia w życie zmian w Regulaminach świadczenia usług dla Konsumentów oraz w Regulaminie świadczenia usług dla Przedsiębiorców, zapowiadanych
w komunikacie z dnia 28.11.2014r., został przesunięty z 1 lutego 2015 r. na 1 kwietnia 2015 r. Jednocześnie
informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2015 r. do Tabeli Opłat i Prowizji dla Konsumentów i Przedsiębiorców
zostanie wprowadzona prowizja za przewalutowanie zagranicznych transakcji płatniczych dokonywanych
przy pomocy kart Toyota Bank. Wysokość prowizji wynosząca 4% będzie pobierana od kwoty transakcji.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

5.01.2015 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 6 STYCZNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że we wtorek 6 stycznia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna. System
bankowości elektronicznej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

31.12.2014 r.
INDEKSOWANE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE – ZMIANA OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Informujemy, że oprocentowanie na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym od 1 stycznia do 31 marca
2015 r. będzie wynosić 2,56% do kwoty 100 000 zł oszczędności oraz 1,81% powyżej 100 000 zł. Po tym
okresie oprocentowanie ulegnie zmianie na standardowe – zgodnie z Tabelą Oprocentowania dla konsumentów. Szczegóły dostępne na https://www.toyotabank.pl/iko/.
Z pozdrowieniami,
Zespół Toyota Bank

31.12.2014 r.
ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA GRUDNIA, 31 GRUDNIA O GODZINIE 18:00
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014 przelewy zlecone do godziny 18:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu. Przelewy zlecone po godzinie 18:00 zostaną przyjęte do realizacji w następnym
dniu roboczym. Dyspozycje otwarcia lokat zlecone do godziny 18:00 zostaną zrealizowane tego samego
dnia, natomiast dyspozycje otwarcia lokat zlecone po godzinie 18:00 zostaną zrealizowane dnia 1 stycznia
2015. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31 grudnia 2014 do godziny 18:00.
Z pozdrowieniami,
Zespół Toyota Bank
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29.12.2014 r.
SESJE ROZRACHUNKOWE ELIXIR W DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2014 roku odbędą się dwie sesje wychodzące ELIXIR w godzinach 8:10
i 12:10 oraz 2 sesje przychodzące ELIXIR w godzinach 10:30–11:00 i 14:30–15:00.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

29.12.2014 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA 2014 R. ORAZ 1 STYCZNIA 2015 R.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2014 r. system bankowości elektronicznej i automatyczny serwis
telefoniczny działają bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do godziny 14:00.
W dniu 1 stycznia 2015 r. Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

22.12.2014 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 24–26 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia system bankowości elektronicznej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do godziny 14:00. W dniach 25
i 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

05.12.2014 r.
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w najbliższy weekend od dnia 6 grudnia (od godz. 21.00) do dnia 7 grudnia (do godz. 19:00)
odbędą się planowane prace modernizacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić
utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego
oraz usługi tzw. szybkich płatności.
Obsługa płatności kartowych powinna przebiegać w tym czasie bez problemów.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zespół Toyota Bank
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ZMIANA REGULAMINÓW – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie zmian w Regulaminach, które wejdą w życie od 1 lutego
2015 r.:
Regulaminy dla konsumentów:
1. Obniżenie poziomu odpowiedzialności Klienta do 50 EUR za nieautoryzowane transakcje dokonane poprzez
zbliżenie karty płatniczej do czytnika kart (zmiana treści – pogrubione fragmenty).
Zmiana w punkcie 3.8 (Świadczenie usług drogą elektroniczną), 10.43 (Karty debetowe) oraz 11.62
(Karty kredytowe):
Klienta obciążają nieautoryzowane Transakcje płatnicze zlecone z użyciem Systemu Bankowości Elektronicznej inne niż określone w pkt. 3.7 Regulaminu dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w pkt.
3.6 niniejszego Regulaminu, do łącznej ich sumy odpowiadającej równowartości 150 euro, dla Transakcji
płatniczych wykonanych poprzez zbliżenie karty do czytnika kart – do ich łącznej sumy odpowiadającej
równowartości 50 euro (.)
2. Zmiana sposobu rozliczania transakcji kartowych dokonywanych w walutach innych niż złoty polski.
Zmiana w punkcie 10.32 (Karty debetowe) oraz 11.43 (Karty kredytowe)
Transakcje płatnicze dokonywane za granicą w innych walutach niż złote polskie przeliczane są przez Visa
International na złote polskie z zastosowaniem kursu własnego VISA International na dzień rozliczenia
Transakcji płatniczej. Zmiany kursu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następują bez uprzedzenia Klienta o zmianach. Informacja o aktualnych kursach dostępna jest na stronie internetowej VISA
International.
3. Usunięcie definicji Sejfu elektronicznego (Postanowienia wstępne) – Bank zrezygnował z tej funkcjonalności, dodano zapis o udostępnianiu wyciągów w formie elektronicznej
Zmiana w punkcie 5.18 (Konto)
W ciągu 5 Dni Roboczych od dnia zakończenia miesiąca Bank udostępnia Klientowi Wyciąg. Bank udostępnia Klientowi Wyciąg poprzez System Bankowości Elektronicznej zgodnie z postanowieniami Umowy
Bankowości Elektronicznej. Na żądanie Klienta Bank przekazuje Wyciągi papierowe za pośrednictwem
poczty pobierając opłatę wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji
Oraz
4. Doprecyzowanie możliwości wyłączenia funkcjonalności zbliżeniowej dla kart płatniczych:
Zmiana w punkcie 10.36 (Karty debetowe) oraz 11.56 (Karty kredytowe)
Bank jest uprawniony do zablokowania Karty Debetowej/Kredytowej, w tym Zastrzeżenia Karty lub wyłączenia funkcjonalności zbliżeniowej dla Karty Debetowej/Kredytowej (.).
Regulamin dla przedsiębiorców:
Zmiana sposobu rozliczania transakcji kartowych dokonywanych w walutach innych niż złoty polski.
Zmiana w punkcie 9.33 (Karty debetowe) oraz 10.33 (Karty charge)
Transakcje płatnicze dokonywane za granicą w innych walutach niż złote polskie przeliczane są przez Visa
International na złote polskie z zastosowaniem kursu własnego VISA International na dzień rozliczenia Transakcji płatniczej. Zmiany kursu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następują bez uprzedzenia Klienta
o zmianach. Informacja o aktualnych kursach dostępna jest na stronie internetowej VISA International.
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28.11.2014
ZMIANA REGULAMINÓW
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku ze zmianą m.in. zasad dotyczących rozliczania transakcji dokonanych kartami płatniczymi za granicą w innych walutach niż PLN oraz w związku z obniżeniem kwoty limitu do jakiego obciążają
klienta nieautoryzowane transakcje płatnicze wykonane zbliżeniowo kartami płatniczymi, z dniem 1 lutego
2015 r. zmieniają się Regulaminy Świadczenia Usług dla Konsumentów (dla umów zawartych do 17.12.2011
r. i dla umów zawartych od 18.12.2011 r.) oraz Regulamin Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców.
Zespół Toyota Bank

21.11.2014
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 24 listopada 2014 roku obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania
dla Klientów Indywidualnych. Zmiana Tabeli polega na obniżeniu oprocentowania dla lokat założonych od
24 listopada 2014 r.: Lokaty standardowej, Lokaty aktywnej, Lokaty Kapitalnej, Lokaty 3% na Dzień Dobry,
Lokaty Specjalnej, Planu Depozytowego +19 na okres 22 dni oraz Depozytu Plus. Szczegółowe warunki lokat
dostępne od 24 listopada na: http://toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem,
Toyota Bank

07.11.2014 r.
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH 11.11.2014 R.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że we wtorek 11 listopada Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna. System
bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank

31.10.2014 r.
DOSTĘP DO USŁUG BAKOWYCH
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w sobotę 1 listopada Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna. System
bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem,
Zespół Toyota Bank
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16.10.2014 r.
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT
Uprzejmie informujemy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu
8.10.2014r., podjęto decyzję o zmianie Tabeli Oprocentowania i obniżeniu oprocentowania Kont.
Poniżej podajemy wysokość oprocentowania poszczególnych Kont po zmianie:
• Konto osobiste: 0,25%,
• Konto oszczędnościowe odpowiednio w przedziałach zawartych w Tabeli Oprocentowania: 0,40%,
0,40%, 1,40%, 2,30%,
• Konto hybrydowe: 2,40%,
• Konto Click odpowiednio w przedziałach zawartych w Tabeli Oprocentowania: 3,00% i 1,00%,
• Konto Super Click odpowiednio w przedziałach zawartych w Tabeli Oprocentowania: 4,00% i 1,00%.
Nowe oprocentowanie obowiązuje od 16.12.2014r.
Szczegóły w Tabeli Oprocentowania na: http://toyotabank.pl/tabele.html
Zespół Toyota Bank

15.10.2014 r.
ZMIANA OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Od 16 października 2014 roku obowiązuje nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz
Przedsiębiorców. Obniżeniu ulega oprocentowanie lokat terminowych: Plan Depozytowy +19 na 1,2,3 13
i 22 dni i wynosi odpowiednio: 0,50%, 1,00%, 1,40%, 1,85%, 2,75% oraz oprocentowanie planów oszczędnościowych IPO i IPO 2.0 i umów IPO zwartych do dnia 30.06.2010 r. Dla tych produktów oprocentowanie
bazowe wyniesie 2,50%.
W Tabeli Oprocentowania dla Przedsiębiorców obniżeniu ulega wysokość oprocentowania Lokaty dla okresów
od 1-ego tygodnia do 12-stu miesięcy. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez
Radę Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 roku.
Z pozdrowieniami
Zespół Toyota Bank

08.10.2014 r.
ZMIANA OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 9 października 2014 roku wprowadzamy nowe oprocentowanie dla: Kredytu
Sezonowego, Kredytu na samochód (wnioskowanego w ramach bankowości elektronicznej), Pożyczki, Kredytu na przedłużoną gwarancję.
Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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08.08.2014 r.
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 10.08.2014 r. w godzinach 02:00–10:00 odbędą się planowane prace
modernizacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do
Systemu Bankowości Elektronicznej i Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz krótkotrwałe utrudnienia w autoryzacjach kart płatniczych.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank.

26.06.2014
PRACE ADMINISTRACJNE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek 30 czerwca 2014 r. w godzinach 04:00–06:00 odbędą
się zaplanowane prace konserwacyjne systemów informatycznych. W godzinach 04:30–05:30 mogą wystąpić utrudnienia w realizacji transakcji kartowych. Powyższe prace mają na celu podwyższenie jakości
świadczonych usług dla Państwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

16.06.2014
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 19 CZERWCA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 19 czerwca Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna. System
bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

06.06.2014
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEWALUTOWANIA TRANSAKCJI DOKONYWANYCH W RYANAIR
Szanowni Klienci,
W związku z pojawiającymi się reklamacjami, dotyczącymi kursów przewalutowań przy płatnościach dokonywanych w RyanAir prosimy o zapoznanie się krótką instrukcją umieszoną pod adresem www.toyotabank.
pl/ryanair.pdf
Zespół Toyota Bank.
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28.04.2014
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 1–4 MAJA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w czasie długiego weekendu majowego kanały elektroniczne tj. system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Telefoniczna
Obsługa Klienta nie będzie dostępna 1 i 3 maja. 2 maja nasi doradcy pracują w standardowych godzinach
od 8.00 do 21.00.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

15.04.2014
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DNIACH 18 KWIETNIA – 21 KWIETNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 18 kwietnia system bankowości internetowej i automatyczny
serwis telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 17. W Sobotę,
Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian. Życzymy udanych Świąt.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

10.04.2014
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w najbliższy weekend 12–13.04.2014 r., w godzinach od 21:00–14:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego
Serwisu Telefonicznego, usługi „szybkich płatności” oraz krótkotrwałe utrudnienia w autoryzacjach kart
płatniczych (od godziny 8.00 do 11.00 w niedzielę 3.04.2014 r.) Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

28.03.2014
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBRACHUNKOWEGO
Szanowni Państwo,
W związku z zamknięciem roku obrachunkowego informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje (w tym
założenie lokat) zlecone przez System Bankowości Elektronicznej oraz telefonicznie po godzinie 17:30 z datą
realizacji 31.03.2014 r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2014. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu 31
marca do godziny 17:30. Transakcje kartami płatniczymi jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way będą
przebiegały bez zakłóceń.
Jednocześnie informujemy, że dnia 31.03.2014 od godziny 17:30 system biznes.toyotabank.pl nie będzie
dostępny.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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25.03.2014
PRZERWA W DOSTĘPIE DO SEJFU ELEKTRONICZNEGO
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.03.2014 w godzinach 22:00–23:00 w związku z pracami technicznymi
sejf elektroniczny nie będzie dostępny. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

12.03.2014
LOKATA AKTYWNA NAJLEPSZA W RANKINGU LOKAT PORTALU BANKIER.PL!
Bardzo miło nam poinformować, że Lokata Aktywna 4,5% na 12 miesięcy zdobyła 1 miejsce w marcowym
rankingu lokat 12-miesięcznych przygotowanym przez portal Bankier.pl.
Szczegóły rankingu http://www.bankier.pl/lokaty/wiadomosc/Ranking-lokat-Bankier-pl-marzec-2014-3077923.html
Strona promocyjna Lokaty Aktywnej http://toyotabank.pl/lokataaktywna.html

07.03.2014
ZWROT NAWET 500 ZŁ ZA PALIWO DO KOŃCA ROKU Z KONTEM JEDYNYM
Tankuj taniej, jedź dalej. Zapraszamy do skorzystania z nowej promocji dal kierowców. Załóż Konto Jedyne
i płać kartą Toyota Bank na stacjach benzynowych. Zwracamy nawet 500 zł do końca roku. Szczegóły promocji
na http://www.mniejzapaliwo.pl/
Spot reklamowy można zobaczyć m.in. w TVP oraz TVN:
http://www.youtube.com/watch?v=m02tgGtMG7U

10.02.2014
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 11 lutego 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Do oferty
wprowadzamy Lokatę Aktywną 12 miesięczną z atrakcyjnym oprocentowaniem nawet 4,5%, a także
przywracamy maksymalne oprocentowanie 4,8% na Lokacie Mocny Procent. Prosimy o zapoznanie się ze
szczegółami: http://www.toyotabank.pl/tabele.html

10.01.2014
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 12.01.2014 r., w godzinach 06:00–14:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, Centrum Formularzy oraz krótkotrwałe utrudnienia w autoryzacjach kart
płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank
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03.01.2014
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 7 stycznia 2014 roku obowiązuje nowa tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Oprocentowanie Planu Depozytowego +19 na 13 dni ulega zmianie na 2,35%.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

03.01.2014
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH 6 STYCZNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 6 stycznia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna,
system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
31.12.2013
ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA GRUDNIA, 31 GRUDNIA O GODZINIE 18:00
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w związku z pracami serwisowymi przelewy zlecone dnia 31.12.2013 do godziny
18:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu. Przelewy złożone po godzinie 18:00 zostaną przyjęte do
realizacji w następnym dniu roboczym.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

30.12.2013
SESJE ROZRACHUNKOWE ELIXIR W DNIU 31 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2013 roku odbędą się dwie sesje wychodzące ELIXIR w godzinach
8:10 i 12:10 oraz 2 sesje przychodzące ELIXIR w godzinach 10:30–11:00 i 14:30–15:00.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Zespół Toyota Bank

19.12.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. W dniu 1 stycznia Telefoniczna
Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Zespół Toyota Bank
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19.12.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 24 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. W dniu 25 i 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Zespół Toyota Bank

18.12.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 19 grudnia 2013 roku obowiązuje nowa tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie
ulega oprocentowanie Lokaty Kapitalnej na 12 miesięcy oraz Depozytu Plus na 12 miesięcy. Szczegóły
w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

06.12.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 8 grudnia 2013 r. w godzinach 05:00–09:00 odbędą się
zaplanowane prace konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia
w realizacji usług szybkich płatności oraz realizacji transakcji kartowych. Ponadto zlecenia złożone w tym
czasie poprzez System Bankowości Elektronicznej oraz Automatyczny Serwis Telefoniczny otrzymają status
oczekujących.
Powyższe prace mają na celu podwyższenie jakości świadczonych usług dla Państwa. Przepraszamy za
wszelkie niedogodności.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

03.12.2013
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 listopada 2013 roku o zmianie opłaty za prowadzenie konta wspólnego
uprzejmie informujemy, że termin obowiązywania tej zmiany został przesunięty z 20 stycznia 2014 roku na
3 lutego 2014 roku. Zmiana opłaty podyktowana jest wzrostem faktycznych kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank. Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca od 3 lutego 2014 roku jest dostępna na http://
toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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20.11.2013
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 20 stycznia 2014 roku zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji dla konsumentów.
Zmiany dotyczą opłaty za prowadzenie konta wspólnego, która będzie naliczana oddzielnie dla każdego ze
współposiadaczy. Zmiany podyktowana jest wzrostem faktycznych kosztów operacji i usług ponoszonych
przez Bank.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

08.11.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 10 i 11 listopada 2013 r. odbędą się zaplanowane prace konserwacyjne systemów
informatycznych.
10 listopada w godzinach 2:00–19:00 zlecenia złożone poprzez System Bankowości Elektronicznej oraz
Automatyczny Serwis Telefoniczny otrzymają status oczekujących ale zostaną zrealizowane tego samego
dnia. W godzinach 18:00–00:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego.
Ponadto w dniach 10 i 11 listopada mogą wystąpić utrudnienia w realizacji usług szybkich płatności oraz
realizacji transakcji kartowych.
Powyższe prace mają na celu podwyższenie jakości świadczonych usług dla Państwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

08.11.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 11 LISTOPADA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 11 listopada 2013 r. Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

29.10.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 1 LISTOPADA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w piątek 1 listopada 2013 r. Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna.
System bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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29.10.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 30 października 2013 r. w godzinach 07:00–07:30 odbędą się zaplanowane prace
konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić problemy z autoryzacją transakcji
kartowych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

18.10.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 20 października 2013 r. w godzinach 06:00–13:00 odbędą się zaplanowane prace
konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić problemy z autoryzacją transakcji
kartowych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

18.10.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 21 października 2013 roku obowiązuje nowa tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty standardowej 24 i 36 miesięcy, Lokaty Kapitalnej na 18 miesięcy oraz
Depozytu Plus na 24 i 36 miesięcy. Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

20.09.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 25 września 2013 r. w godzinach 04:00–06:00 odbędą się zaplanowane prace
konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić problemy z autoryzacją transakcji
kartowych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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15.08.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 15 sierpnia Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna. System
bankowości internetowej orz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

31.07.2013
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONTA CLICK I SUPER CLICK
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2013 roku ulega zmianie wysokość oprocentowania i zasady
jego naliczania dla Konta Click i Super Click. W Koncie Click zostanie wprowadzony próg kwotowy do 8 000
zł z oprocentowaniem 3,50%, i powyżej 8 000 zł z oprocentowaniem 1,50%. W Koncie Super Click zostanie
wprowadzony próg kwotowy do 10 000 zł z oprocentowaniem 5% i powyżej 10 000 zł z oprocentowaniem
1,50%. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu
3 lipca 2013 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

31.07.2013
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2013 roku zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji dla konsumentów. Zmiany dotyczą opłaty za wydanie karty dodatkowej, opłaty za przelew do US i ZUS, opłat za dyspozycje
telefoniczne, opłaty za ponowne wydanie tokena, opłaty za obsługę karty. Zmiany podyktowana jest wzrostem
faktycznych kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
zmian: http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

31.07.2013
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2013 roku zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców.
Zmiany dotyczą opłaty za wydanie karty dodatkowej, opłaty za wydanie duplikatu karty, opłaty za prowadzenie
rachunku, opłat za dyspozycje telefoniczne, opłat za wypłatę gotówki, opłaty za ponowne wydanie tokena,
opłaty za przygotowanie i wysłanie potwierdzenia transakcji oraz innego dokumentu bankowego. Zmiany
podyktowana jest wzrostem faktycznych kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank. Zapraszamy do
zapoznania się ze szczegółami zmian: http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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18.07.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 19 lipca 2013 r. w godzinach 03:00–04:00 odbędą się zaplanowane prace konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić problemy z nadawaniem numeru PIN
oraz aktywacją kart płatniczych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

04.07.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Dnia 4 lipca 2013 roku wprowadzamy do oferty 2-dniową lokatę Mocny procent z oprocentowaniem nawet
4,8%. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami promocji na: http://toyotabank.pl/mocnyprocent.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

04.07.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 5 lipca 2013 r. w godzinach 05:00–07:30 odbędą się zaplanowane prace konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie niedostępny będzie System Bankowości Internetowej,
Automatyczny Serwis Telefoniczny.W tym czasie mogą również wystąpić problemy z autoryzacją transakcji
kartowych oraz szybkich platności. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

04.07.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 4 lipca 2013 roku zmianie ulega oprocentowanie Pożyczki dla okresu 36,48 i 60 miesięcy oraz Kredytu
na przedłużoną gwarancję dla okresu 24 i 36 miesięcy. Dla wszystkich wymienionych okresów oprocentowanie wynosić będzie 16,00%. Zmiana związana jest z obniżeniem stopy kredytu oprocentowania kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Szczegóły: http://toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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11.06.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Od 12 czerwca 2013 roku obowiązuje nowa tabela oprocentowania dla przedsiębiorców. Zmianie ulega
oprocentowanie Rachunków bieżących, Lokat terminowych oraz wskaźnik dla Lokaty Overnight opartej na
stawce POLONIA. Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

11.06.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 12 czerwca 2013 roku obowiązuje nowa tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie
ulega oprocentowanie Lokaty standardowej, Lokaty Kapitalnej, Depozytu Plus, Planu Depozytowego +19 jak
również oprocentowanie bazowe i bonusów odsetkowych Indywidualnego Planu Oszczędzania (IPO) oraz
Indywidualnego Planu Oszczędzania 2.0 (IPO 2.0). Od 12 sierpnia 2013 roku stawka POLONIA dla nowych
umów Lokaty Overnight wynosić będzie 0,35. Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

11.06.2013
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 12 sierpnia 2013 roku wprowadzamy nowe oprocentowanie dla: Konta
osobistego w wysokości 0,50%, Konta oszczędnościowego: próg kwotowy do 4 999,99 zł – 0,90%, od 5 000
zł do 19 999,99zł – 1,30%, od 20 000 zł do 49 999,99zł – 1,90%, powyżej 50 000 zł – 2,80%, Konta hybrydowego w wysokości 2,90%, Konta Super Click w wysokości 5,25%. Zmianie ulega także wskaźnik dla Lokaty
Overnight opartej na stawce POLONIA i wynosić będzie 0,35. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki
stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 5 czerwca 2013 roku. Szczegóły w http://www.
toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

06.06.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 6 czerwca 2013 roku zmianie ulega oprocentowanie aktualnych oraz nowych umów Pożyczek dla okresu
48 i 60 miesięcy oraz Kredytu na przedłużoną gwarancję dla okresu 24 i 36 miesięcy. Dla wszystkich wymienionych okresów oprocentowanie wynosić będzie 17,00%. Zmiana związana jest z obniżeniem stopy kredytu
opocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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04.06.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 10 czerwca 2013 r. w godzinach 04:30–06:00 odbędą się zaplanowane prace
konserwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie mogą wystąpić problemy z autoryzacją transakcji.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

04.06.2013
ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 5 sierpnia 2013 r. ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług dla Konsumentów – obowiązujący od 24.10.2012 (dla umów zawartych do 17 grudnia 2011). Postanowienia Regulaminu
zostały zmodyfikowane celem wprowadzenia zapisów umożliwiających dokonywanie płatności bezstykowych kartami płatniczymi Toyota Bank. Treść nowych Regulaminów dostępna jest pod adresem http://www.
toyotabank.pl/dokumenty.html.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez
zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy z Bankiem w trybie i terminach określonych w dotychczasowych Regulaminach.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

29.05.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 czerwca 2013 roku zmanie ulegają warunki promocji oraz oprocentowanie Lokaty 6%
na Dzień Dobry – oprocentowanie wynosić będzie 3% w skali roku. Jednocześnie zachęcamy do korzystania
z aktualnej promocji Lokata Aktywna na 6 miesięcy z oprocentowaniem do 6%. Szczegóły na http://toyotabank.pl/lokataaktywna.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

28.05.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKU DNIA 30 MAJA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 30 maja Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna. Natomiast
system bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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23.05.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od godziny 23:00 dnia 25.05.2013 r. do godziny 14:00 dnia 26.05.2013 r. odbędą się zaplanowane prace konerwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie niedostępny będzie
System Bankowości Internetowej jak również Automatyczny Serwis Telefoniczny. Transakcje kartowe będą
przebiegać poprawnie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

23.05.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 24 maja 2013 roku zmianie ulega oprocentowanie aktualnych oraz nowych umów Pożyczek dla okresu 60
miesięcy oraz Kredytu na przedłużoną gwarancję dla okres 36 miesięcy. Zmiana związana jest z obniżeniem
stopy kredytu opocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Szczegóły w http://
www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

21.05.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2013 roku (czwartek), w godzinach 02:00–06:00 odbędą się
zaplanowane prace konerwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie niedostępne będą usługi banku
w zakresie aktywacji kart, jak również mogą wystąpić trudności w płatnościach realizowanych kartami Toyota
Bank Polska. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

14.05.2013
ZMIANA OPROCENTOWANIA IPO 2.0
Szanowni Państwo,
Od 14 maja 2013 roku zmianie ulega oprocentowanie nominalne oraz oprocentowanie bonusów odsetkowych
dla nowych umów Indywidualnego Planu Oszczędzania (IPO 2.0). Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/
tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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13.05.2013
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 14 lipca 2013 roku wprowadzamy nowe oprocentowanie dla Konta oszczędnościowego: próg kwotowy do 4 999,99 zł – 1,60%, od 5 000 zł do 19 999,99zł – 2,00%, od 20 000 zł do 49
999,99zł – 2,60%, powyżej 50 000 zł – 3,50%.. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych
przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 8 maja 2013 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

13.05.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA FIRM
Szanowni Państwo,
Od 14 maja 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla firm. Zmianie ulega oprocentowanie dla
nowych umów Lokaty dla firm. Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2013 roku (czwartek), w godzinach 02:00–06:00 odbędą się
zaplanowane prace konerwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie niedostępne będą usługi banku
w zakresie aktywacji kart, jak również mogą wystąpić trudności w płatnościach realizowanych kartami Toyota
Bank Polska. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

25.04.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKUW DNIACH 1–4 MAJA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w czasie długiego weekendu majowego kanały elektroniczne tj. system bankowości
internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa
Klienta nie będzie dostępna 1 i 3 maja.
2 maja nasi doradcy pracują w standardowych godzinach od 8.00 do 21.00 natomiast 4 maja w sobotę
w godzinach 08.00–14.00
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

25.04.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 maja 2013 roku (poniedziałek), w godzinach 00:15–05:15 odbędą się
zaplanowane prace konerwacyjne systemów informatycznych. W tym czasie niedostępne będą usługi banku
w zakresie aktywacji kart, jak również mogą wystąpić trudności w płatnościach realizowanych kartami Toyota
Bank Polska. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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18.04.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi systemów informatycznych
Banku, w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek), w godzinach 00:15–05:15 spodziewane są trudności
w realizacji operacji kartami płatniczymi Toyota Bank. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

16.04.2013
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 17 czerwca 2013 roku zmienia się Tabela oprocentowania dla konsumentów – wprowadzone zostają nowe progi kwotowe i oprocentowanie dla Konta oszczędnościowego. Nowe
oprocentowanie Konta oszczędnościowego przedstawia się następująco: próg kwotowy do 4 999,99 zł –
2,20%, od 5 000 zł do 19 999,99zł – 2,50%, od 20 000 zł do 49 999,99zł – 3,00%, powyżej 50 000 zł – 3,75%.
Zmiana oprocentowania wynika z obniżenia jednomiesięcznej stawki WIBOR. Prosimy o zapoznanie się ze
zmianami. Informujemy, że w najbliższy wtorek 16.04.2013 w godz. 4:00–7:00 odbędą się planowane prace
modernizacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do
Systemu Bankowości Elektronicznej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa e-płatności
może być utrudniona. Uprzejmie przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

12.04.2013
ZMIANA OPROCENTOWANIA LOKATY NA DZIEŃ DOBRY
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 13 kwietnia 2013 roku zmianie ulega oprocentowanie dla nowych umów
Lokaty na Dzień Dobry. Szczegóły na http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

28.03.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU OBRACHUNKOWEGO
Szanowni Państwo,
W związku z zamknięciem roku obrachunkowego, informujemy, że w dniu 31 marca br. dyspozycje (w tym
założenie lokat) zlecone przez System Bankowości Elektronicznej oraz przez telefon (IVR) po godzinie 15:00
z datą realizacji 31.03.2013 r.zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2013. Zachęcamy do zakładania lokat w dniu
31 marca do godziny 15:00. Transakcje kartami płatniczymi jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way
powinny przebiegać bez zakłóceń. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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26.03.2013
DOSTĘP DO USŁUG BANK W DNIACH 29 MARCA – 1 KWIETNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 29 marca system bankowości internetowej i automatyczny serwis
telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 17. W Sobotę, Wielkanoc
i Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian. Życzymy udanych Świąt.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

14.03.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi systemów informatycznych
Banku, w dniu 18 marca 2013 roku (poniedziałek), w godzinach 01:00–04:00 spodziewane są trudności
w realizacji operacji kartami płatniczymi Toyota Bank. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

13.03.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Od 14 marca 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega
oprocentowanie dla nowych umów dla Lokaty standardowej, Lokaty Kapitalnej, Depozytu Plus oraz Planu
Depozytowego +19.
Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

13.03.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA KONT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 14 maja 2013 roku wprowadzamy nowe oprocentowanie dla: Konta osobistego
w wysokości 1,00%, Konta oszczędnościowego odpowiednio w przedziałach: 2,60%, 3,45%, 3,50%, 3,55%,
3,75%, Konta hybrydowego w wysokości 3,75%, Konta Click w wysokości 4,00%, Konta Super Click w wysokości 5,50%. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej
w dniu 6 marca 2013 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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11.03.2013
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w najbliższą środę 13 marca w godzinach 06:00–07:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie niedostępne będą usługi banku w zakresie aktywacji kart, jak również mogą wystąpić trudności w płatnościach realizowanych kartami Toyota
Bank Polska. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

07.03.2013
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 7 maja 2013 roku zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych. Zmiana dotyczy Opłat za monitoring należności lub monitoring wykonywania umów zawartych
z Bankiem. Nowe opłaty są nasępujące: wysłanie upomnienia przy wykorzystaniu SMS (1 płatny SMS /
miesiąc) 1,00 PLN, upomnienie telefoniczne (1 płatny telefon / miesiąc) 10,00 PLN, wysłanie upomnienia
listem zwykłym (1 płatne upomnienie / miesiąc) 20,00 PLN, wysłanie wezwania do zapłaty listem zwykłym
(1 płatne wezwanie / miesiąc) 20,00 PLN, wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru (1 płatne ostateczne wezwanie do zapłaty / miesiąc) 30,00 PLN, koszty windykacji
obejmujące działania zewnętrznej firmy windykacyjnej z tytułu wykonywania przez tą firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu według kosztów rzeczywiście poniesionych przez
Bank ale nie więcej niż 1050,00 PLN.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

11.02.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Od 12 lutego 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Do oferty
wprowadzamy nowy produkt Lokata 7% na Dzień dobry natomiast zmianie ulega oprocentowanie dla
nowych umów dla Lokaty standardowej, Lokaty Kapitalnej, Depozytu Plus oraz Planu Depozytowego +19.
Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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07.02.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA KONT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 12 kwietnia 2013 roku wprowadzamy nowe oprocentowanie dla: Konta
osobistego w wysokości 1,25%, Konta oszczędnościowego odpowiednio w przedziałach: 2,85%, 3,70%,
3,75%, 3,80%, 4,00%, Konta hybrydowego w wysokości 4,00%, Konta Click w wysokości 4,25%, Konta Super
Click w wysokości 5,50%. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki
Pieniężnej w dniu 6 lutego 2013 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

21.01.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Od 21 stycznia 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
Zmianie ulega oprocentowanie dla nowych umów dla Lokaty standardowej, Lokaty Kapitalnej, Depozytu
Plus oraz Planu Depozytowego +19.
Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

21.01.2013
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA KONT
Szanowni Państwo,
Od 21 marca 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega
oprocentowanie: Konto osobiste 1,50%, Konto oszczędnościowe odpowiednio w przedziałach: 3,15%, 4,00%,
4,05%, 4,10%, 4,30%, Konto hybrydowe 4,25%, Konto Click 4,50%, Konto Super Click 5,75%. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 9 stycznia 2013 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

18.01.2013
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 20.01.2013 r., w godzinach 05:00–11:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić trudności z autoryzacją kart
płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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11.01.2013
PRACE SERWISOWE
W najbliższą niedzielę 13.01.2013 w godz. 7:00–17:00 odbędą się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Centrum
Formularzy oraz konta poprzez System Bankowości Internetowej oraz Automatyczny Serwis Telefoniczny.
W tym czasie mogą także wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w autoryzacjach kart płatniczych i szybkich
płatności, jak również dla usługi zmiany PIN do karty. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

04.01.2013
PRACE SERWISOWE
W najbliższą niedzielę 06.01.2013 w godz. 6:00–21:00 odbędą się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. Zlecenia złożone w tym czasie poprzez System Bankowości Internetowej oraz
Automatyczny Serwis Telefoniczny otrzymają status oczekujących i zostaną zrealizowane w dniu 06.01.2013
po godz: 21.00.
W tym czasie nie będzie dostępna usługa szybkich płatności. Transakcje kartowe powinny przebiegać bez
zakłóceń. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

20.12.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 31 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. W dniu 1 stycznia Telefoniczna
Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

20.12.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 24 GRUDNIA
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. W dniu 25 i 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Zespół Toyota Bank

45

13.12.2012
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Od 14 grudnia 2012 br. zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
Zmianie ulega oprocentowanie dla nowych umów dla Lokaty Kapitalnej na okes 3 i 6 miesięcy oraz Depozytu
Plus: 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.
Szczegóły w http://www.toyotabank.pl/tabele.html
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

13.12.2012
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT
Od 14 lutego 2013 roku zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega
oprocentowanie: Konto osobiste 2,00%, Konto oszczędnościowe odpowiednio w przedziałach: 3,40%, 4,25%,
4,30%, 4,35%, 4,55%, Konto hybrydowe 4,50%, Konto Click 4,75%, Konto Super Click 5,75%. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 5 grudnia 2012 roku.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

30.11.2012
ZMIANY W TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2012 r. ulega zmianie Tabela Oprocentowania
dla Klientów Indywidualnych. Zmiany związane są z przedłużeniem do końca roku obowiązywania promocji
Lokata bonusowa oraz wprowadzeniem do oferty rachunku oszczędnościowego dla młodzieży Super Click.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

21.11.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w dniu jutrzejszym 22.11.2012 r., w godzinach 06:00–07:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz autoryzacji kart płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank
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19.11.2012
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13.11.2012 r. uprzejmie informujemy, że decyzją Banku zmiany oprocentowania Kont wejdą w życie od dnia 21 stycznia 2013 roku. Poniżej podajemy wysokość oprocentowania po
zmianie: Konto osobiste 2,25%, Konto oszczędnościowe odpowiednio w przedziałach: 3,65%, 4,50%, 4,55%,
4,60%, 4,80%, Konto hybrydowe 4,75%, Konto Click 5,00%. Zmiana oprocentowania wynika z obniżki stóp
procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 7 listopada 2012 roku.

15.11.2012
ZMIANA OPROCENTOWANIA Z DNIEM 15 LISTOPADA 2012 R.
Uprzejmie informujemy, że 15 listopada br. wprowadzamy zmianę stawek oprocentowania w Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych oraz Przedsiebiorców. Zmiana dotyczy produktów depozytowych:
Planu Depozytowego +19 na 13 dni, Lokaty Kapitalnej na 3, 6 i 12 miesięcy, Depozytu Plus oraz Rachunku
bieżącego dla przedsiębiorstw.

13.11.2012
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT
Uprzejmie informujemy, że od 20 listopada br. wprowadzamy nowe oprocentowanie dla: Konta osobistego
w wysokości 2,25%, Konta oszczędnościowego odpowiednio w przedziałach: 3,65%, 4,50%, 4,55%, 4,60%,
4,80%, Konta hybrydowego w wysokości 4,75%, Konta Click w wysokości 5,00%. Zmiana oprocentowania
wynika z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 7 listopada 2012 roku.

26.10.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 28.10.2012 r., w godzinach 06:00–15:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do
Systemu Bankowości Elektronicznej i Centrum Formularzy oraz krótkotrwałe utrudnienia w autoryzacjach
kart płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank.

26.10.2012
JESIENNA PROMOCJA
Uprzejmie informujemy o nowej promocji w Toyota Bank.
Specjalnie dla naszych stałych Klientów oferujemy jesienną pożyczkę na dowolny cel, na bardzo atrakcyjnych
warunkach. Szczegóły na : http://toyotabank.pl/pozyczka.html. Zapraszamy do skorzystania.
Pozdrawiamy,
Zespół Toyota Bank.
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21.10.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 21.10.2012 r., w godzinach 04:00–12:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

5.10.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy poniedziałek 08.10.2012 r., w godzinach 03:00–06:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić trudności z autoryzacją
kart płatniczych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

1.10.2012
BONUS ZA PENSJĘ I NOWA LOKATA
Informujemy, że od 1 października 2012 roku startuje w banku promocja Bonus za pensję.
Dla wszystkich aktywnych Klientów, posiadających konto oraz 12 miesięczną Lokatę Kapitalną, przygotowaliśmy 10% bonus odsetkowy na tej lokacie. Szczegóły na: www.toyotabank.pl/bonus.html
Dodatkowo, wprowadzamy kolejny, 18 miesięczny, okres oszczędzania na Lokacie Kapitalnej. Szczegóły na:
www.toyotabank.pl/tabele.html.
Zapraszamy do udziału,
Toyota Bank S.A

21.09.2012
ZMIANY REGULAMINÓW, TABELI OPŁAT I TABELI OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 24 października 2012 r. ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług dla Konsumentów oraz Regulamin Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców. Postanowienia Regulaminów zostały dostosowane do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175). Szczegółowe
informacje o zakresie zmian znajdziecie Państwo na naszej stronie pod adresem www.toyotabank.pl/_files/
informacja_dla_klientow.pdf, natomiast treść nowych Regulaminów dostępna jest pod adresem http://www.
toyotabank.pl/dokumenty.html. Ponadto informujemy, że zmianie uległ również sposób oprocentowania Kart
kredytowych i Linii kredytowej dla konsumentów, Tabela Opłat i Prowizji i Tabela Oprocentowania dla konsumentów oraz Tabela Opłat i Prowizji dla przedsiębiorców. Prosimy o zapoznania się z opisanymi zmianami.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez
wypowiedzenie umowy z Bankiem w trybie i terminach określonych w dotychczasowych Regulaminach.
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28.08.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą środę 29.08.2012 r., w godzinach 22:00–03:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

14.08.2012
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Od 16 sierpnia 2012 br. zmianie ulega tabela opłat i prowizji dla przedsiębiorców.
Zmianie ulega dodanie opłaty za przelewy typu SORBNET.
Pozdrawiamy
Zespół Toyota Bank

13.08.2012
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Od 14 sierpnia 2012 br. zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
Zmianie ulega oprocentowanie Planu Depozytowego +19 na 13 dni do poziomu 5,75%.
Pozdrawiamy
Zespół Toyota Bank

13.08.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH 15.08.2012
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w środę 15 sierpnia Telefoniczna Obsługa Klienta będzie
niedostępna. Natomiast system bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają
bez zmian.
Pozdrawiamy
Zespół Toyota Bank

15.06.2012
PRACE MODERNIZACYJNE
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury banku od godziny 22
w sobotę 16.06.2012 do godziny 20 w niedzielę 17.06.2012 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do
Systemu Bankowości Elektronicznej. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
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06.06.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKU
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w czwarek 7 czerwca Telefoniczna Obsługa Klienta będzie
niedostępna. Natomiast system bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają
bez zmian.
Pozdrawiamy
Zespół Toyota Bank

25.05.2012
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Informujemy, że dla wszystkich Klientów którzy zawarli umowy z bankiem przed 18 grudnia 2011 r. zmianie
ulega oprocentowanie następujacych produktów: Linii Kredytowej, Pożyczki, Pożyczki na przedłużoną gwarancję, Kredytu na samochód wnioskowanego w ramach bankowości elektronicznej, oraz 3 Kart Kredytowych.
Nowa tabela oprocentowania będzie dostępna 1 czerwca 2012 na www.toyotabank.pl/tabele.

25.05.2012
PRACE ADMINISTRACYJNE
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 27.05.2012 w godzinach od 03.00 do
04.00 zostaną przeprowadzane planowane prace administracyjne. W tym czasie mogą wystąpić jednostkowe trudności w autoryzacji transakcji kartowych oraz w prezentowaniu danych dotyczących bieżących
autoryzacji.

14.05.2012
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Informujemy, że od 14 maja br. nastąpi zmiana oprocentowania 13–dniowego Planu Depozytowego +19.
Z dniem 14 maja br. wprowadzamy również nowy produkt – Lokata e-GOL (efektywnie Gwarantowana Ochrona
Lokaty). Szczegóły na stronie http://www.toyotabank.pl/

10.05.2012
PRZERWA TECHNICZNA (11.05-12.05, 23.00– 8.00 RANO)
Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia planowej aktualizacji oprogramowania, z piątku
11.05/na sobotę 12.05.2012 r. w godzinach 23:00–8:00 rano nasz Serwis Bankowości Internetowej oraz
Automatyczny Serwis Telefoniczny będzie niedostepny. Autoryzacje kart płatniczych powinny odbywać
się bez przeszkód.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zespół
Toyota Bank
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30.04.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DŁUGI WEEKEND MAJOWY
Uprzejmie informujemy, że w czasie długiego weekendu majowego kanały elektroniczne tj. system bankowości
internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa
Klienta nie będzie dostępna 1 i 3 maja (wtorek, czwartek).
30 kwietnia oraz 2 i 4 maja nasi doradcy pracują w standardowych godzinach od 8.00 do 21.00.
Zespół
Toyota Bank

18.04.2012
PRACE MODERNIZACYJNE
Szanowni Państwo, informujemy, że w najbliższą środę 18.04 w godzinach od 01.00 do 06.00 rano odbędą
się planowane prace modernizacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie będą występowały
zakłócenia w autoryzacji kart w terminalach i bankomatach. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół
Toyota Bank

04.04.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W WIELKANOC
Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 6 kwietnia System Bankowości Internetowej oraz Automatyczny
Serwis Telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 17. Przelewy
zlecone przed 12 zostaną wysłane w tym samym dniu. W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny
Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale system bankowości internetowej i automatyczny
serwis telefoniczny będą działać bez zmian.
Życzymy udanych Świąt.

30.03.2012
ZMIANA TABELI OPRCENTOWANIA
Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia br. nastąpi zmiana oprocentowania produktów depozytowych dla
Klientów Indywidualnych w tym: lokat, Planów Depozytowych +19, Lokaty Kapitalnej. Jednocześnie wprowadzamy nową lokatę Depozyt Plus o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.
Szczegóły na stronie http://www.toyotabank.pl/ dostępne od 01.04.2012.
Zespół
Toyota Bank
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26.03.2012
ZMIANY W REALIZACJI PRZELEWÓW W DNIU 31.03.2012 ZLECONYCH PO 14:30
W związku z zamknięciem roku finansowego, informujemy, że w dniu 31 marca br. przelewy zlecone przez
System Bankowości Internetowej oraz telefon po godzinie 14:30 z datą realizacji 31.03.2012 r.będą oczekujące i zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2012. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół
Toyota Bank

23.03.2012
NOWELIZACJA ORDYNACJI PODATKOWEJ
Informujemy, że od dnia 31.03.2012 r., w związku z nowelizacją Ordynacji podatkowej, ulega zmianie metoda zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku należnego do pełnych groszy, w miejsce dotychczas
stosowanej metody zaokrąglania do pełnych złotych.
Szczegóły na stronie http://www.mf.gov.pl/.
Toyota Bank

09.03.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 11.03.2012 r., w godzinach 4:00–12:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Internetowej, Automatycznego
Serwisu Telefonicznego a także utrudnienia w działaniu kart płatniczych. Wszystkie transakcje zlecone
między godziną 4.00 a 8.00 rano będa miały status oczekujące. Powyższe prace mają na celu podwyższenie
jakości świadczonych usług dla Państwa. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

07.03.2012
ZMIANA TABELI OPROCENTOWANIA
Szanowni Państwo,
Od 7 marca 2012 br. zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Wycofujemy z oferty
jednomiesięczną Lokatę Kapitalną oraz zmieniamy oprocentowanie w poszczególnych miesiącach progresji
na 3,6 i 12 miesięcznej Lokacie Kapitalnej.
Średnie oprocentowanie tych lokat pozostaje bez zmian.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank
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28.02.2012
ZMIANA W TABELACH
Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia br. zmianie ulega tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. W Lokacie Overnight
rezygnujemy ze stawki bazowej WIBID O/N a wzamian wprowadzamy stawkę O/N Polonia. Lokata od 5 tys zł
będzie oparta na stawce POLONIA x 0,60.
W tabeli opłat i prowizji dla klientów Indywidualnych wprowadzamy opłatę za uruchomienie Lokaty Overnight w wysokości 25 zł.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

27.02.2012
INFORMACJA
Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia br. następuje zmiana kapitalizacji na Koncie Click. Zmiana polega na rezygnacji z dziennej
kapitalizacji odsetek i przejściu na miesięczną.
Pozdrawiamy,
Zespół Toyota Bank

13.02.2012
NOWOŚĆ! LOKATA 7% JUŻ NA 13 DNI
Szanowni Państwo,
Od 13 lutego br. wprowadzamy do naszej oferty oszczędnościowej nową krótką lokatę na 13 dni w ramach
Planu Depozytowego +19. Lokata będzie oprocentowana na 7% w skali roku. Zachęcamy do efektywnego
oszczędzania z Toyota Bank.
Pozdrawiamy,
Zespół Toyota Bank

10.02.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 12.02.2012 r., w godzinach 6:00–16:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą nastąpić utrudnienia w realizacji dyspozycji płatniczych. Automatyczny serwis telefoniczny oraz obsługa transakcji kartowych będzie odbywać
się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z poważaniem
Toyota Bank
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03.02.2012
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 05.02.2012 r., w godzinach 6:00–15:00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą nastąpić utrudnienia w realizacji dyspozycji płatniczych. Automatyczny serwis telefoniczny oraz obsługa transakcji kartowych będzie odbywać
się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

30.01.2012
ZMIANA W TABELI OPŁAT I PROWIZJI
Szanowni Państwo,
Od 1 marca br. zmianie ulega tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych. Rezygnujemy z opłaty za
kartę płatniczą wydaną do Konta osobistego i przenosimy ją w opłatę za jego prowadzenie. Stawka, tj. 2,50
zł i zasady zwrotu tej opłaty pozostają bez zmian.
Również od 1 marca 2012 r. wszyscy klienci Toyota Bank będą mogli skorzystać z nowej oferty produktowej – Konta Enter. Jest to rachunek bieżący dedykowany grupie klientów zainteresowanej głównie naszą
ofertą depozytową. Konto dostępne będzie bez obowiązkowej karty płatniczej. Zapraszmy do skorzystania
z naszej nowej oferty.
Z poważaniem
Zespół Toyota Bank

24.01.2012
NOWOŚĆ! PROMOCJA RACHUNKU FIRMOWEGO
Uprzejmie informujemy, że 1 lutego br. wprowadzamy promocję dotyczącą Rachunku Firmowego. Zwracamy
Opłatę za prowadzenie rachunku jeżeli średnie saldo w miesiącu na rachunku firmowym wyniesie 4.000 zł.
Dotyczy umów zawartych od 1 lutego 2012 r; dla umów zawartych do 31 stycznia 2012 r. jeżeli średnie saldo
w miesiącu na rachunku firmowym wyniesie 14.000 zł. Promocja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2012 r.

06.01.2012
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że 6 stycznia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, system bankowości
internetowej i automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
W sobotę 7 stycznia Telefoniczna Obsluga Klienta będzie dostępna do godziny 14:00.
Z pozdrowieniami
Zespół Toyota Bank
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03.01.2012
PRACE SEWISOWE
Informujemy, że w najbliższą środę 4.01.2012 r., w godzinach od 05.00 do 6.30 rano odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie
do Systemu Bankowości Internetowej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

29.12.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zespół Toyota Bank

19.12.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. W dniu 25 i 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt.
Zespół Toyota Bank

15.12.2011
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI DLA KONSUMENTÓW
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2012 r. ulega zmianie Tabela Opłat i Prowizji dla konsumentów. Z tym
dniem nowa Tabela Opłat i Prowizji zacznie obowiazywać Klientów mających umowy zawarte z Bankiem do
17 grudnia 2011 r. (włącznie). Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji dla konsumentów polegają na: – wprowadzeniu opłat w wysokości 15 zł za ustanowienie, zmianę i odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci -zniesieniu
górnego limitu za opłatę przygotowawczą Banku przy Kredycie samochodowym – przeredagowaniu zapisów
dotyczących opłat i prowizji za Linię Kredytową, Kredyt na samochód (wnioskowany w ramach bankowości
elektronicznej), Pożyczkę, Pożyczkę na przedłużoną gwarancję.
Zespół Toyota Bank
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13.12.2011
ZMIANA REGULAMINÓW
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 18 grudnia 2011 r. nowej ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), zmianie ulegnie Regulamin
Świadczenia Usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. obowiązujący od 28 czerwca 2010 r.
Zmiana polega na wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 roku Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsume
ntów, który obowiązywać będzie dla umów zawartych do 17 grudnia 2011 r. (włącznie) oraz wprowadzeniu
nowego Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów, który obowiązywać będzie dla umów zawartych
od dnia 18 grudnia 2011 r.
Z dniem 18 grudnia 2011 r. zmianie ulega również Regulamin Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców obowiązujący od 1 maja 2009 r.
Zespół Toyota Bank

2.12.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę, od godziny 10.00 do 15.00 odbędą się prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie nie będą dostępne wyciągi bankowe.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół Toyota Bank

1.12.2011
NOWOŚĆ! ZARABIAJ NAWET 5,50% NA JEDNOMIESIĘCZNEJ LOKACIE KAPITALNEJ.
Informujemy, że od 1 grudnia br. wchodzi w życie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych.
Poszerzamy gamę naszych usług depozytowych o Lokatę Kapitalną na krótszy okres – 1 miesiąca.Prosimy
o zapoznanie się z tabelami pod adresem:http://toyotabank.pl/tabele.html
Z pozdrowieniami,
Zespół Toyota Bank

30.11.2011
ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI Z DNIEM 1.01.2012 R.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. ulega zmianie Tabela Opłat i Prowizji Toyota Bank. Zmiana polega
na wprowadzeniu nowej usługi, sprawdzenia salda w bankomacie – koszt usługi wynosi 2 zł.
Zespół Toyota Bank
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24.11.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w okresie od 26.11. (sobota) od godz. 22:00 do 27.11 (niedziela) do godz. 20:00 odbędą się
planowane prace aktualizacyjne oprogramowania. W tym czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do
Systemu Bankowości Internetowej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego a także utrudnienia w działaniu kart płatniczych. Powyższe prace mają na celu podwyższenie jakości świadczonych usług dla Państwa.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności .
Zespół Toyota Bank

23.11.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą środę i czwartek 23.11. do 24.11, w godzinach od 23.00 do 7.00 rano odbędą się
planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą nastąpić utrudnienia
w dostępie do Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa w ramach Systemu Bankowości Elektronicznej oraz transakcji kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

09.11.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w piątek 11 listopada Telefoniczna Obsługa Klienta będzie
niedostępna. Natomiast system bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają
bez zmian.
Z pozdrowieniami
Toyota Bank

13.10.2011
PRACE SERWISOWE
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 16.10 w godzinach od 05.00 do 10.00
zostaną przeprowadzane planowane prace administracyjne. W tym czasie mogą wystąpić jednostkowe
trudności w autoryzacji transakcji kartowych oraz w prezentowaniu danych dotyczące bieżących autoryzacji.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół Toyota Bank

7.10.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy czwartek 13.10, w godzinach od 02.00 do 03.00 w nocy odbędą się planowane
prace modernizacyjne. W tym, czasie mogą pojawić się chwilowe zakłócenia w autoryzacji kart w terminalach
i bankomatach. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół Toyota Bank
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6.10.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy czwartek 6.10, w godzinach od 04.30 do 07.30 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym, czasie nie będzie możliwy dostęp do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu
Telefonicznego. Obsługa transakcji kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności
przepraszamy.
Zespół Toyota Bank

22.09.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 25.09, w godzinach 06.00 do 7.00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie
do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji
kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Pozdrawiamy Zespół Toyota Bank

15.08.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKOWYCH
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15 sierpnia Telefoniczna Obsługa Klienta
będzie niedostępna. Natomiast system bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian.
Pozdrawiamy Zespół Toyota Bank

19.07.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą środę 20.07, w godzinach od 07.00 do 07.30 odbędą się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
W tym, czasie mogą wystąpić krótkotrwałe trudności w dostępie do Systemu Bankowości Internetowej oraz
Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za
wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół Toyota Bank

11.05.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy czwartek 12.05, w godzinach od 04.30 do 07.00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie nie będzie możliwy dostęp do Systemu
Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji kartowych
będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół Toyota Bank
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18.04
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W WIELKANOC
Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 22 kwietnia system bankowości internetowej i automatyczny
serwis telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 17. Przelewy
zlecone przed 12 zostaną wysłane w tym samym dniu.
W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale
system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian.
Życzymy udanych Świąt.

25.03.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę 27.03, w godzinach od 07.00 do 13.00 odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie
do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji
kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Zespół Toyota Bank

18.03.2011
KOMUNIKAT W SPRAWIE KATAKLIZMU W JAPONII
W związku z olbrzymim kataklizmem jaki nawiedził Japonię, istnieje możliwość udzielenia pomocy finansowej. Na stronie ambasady Japonii http://www.pl.emb-japan.go.jp/jishin/gienkin.htm podane jest konto,
na które można wpłacić środki.
Zespół Toyota Bank

13.03.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy weekend w niedzielę 13.03, w godzinach 07.00 do 16.00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą nastąpić utrudnienia w dostępie
do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji
kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

04.02.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy weekend w niedzielę 6.02, w godzinach 07.00 do 16.00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie, mogą nastapić utrudnienia w dostępie
do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji
kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy
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27.12.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W SYLWESTRA
31 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. Przelewy zlecone przed 12.00 zostaną wysłane w tym
samym dniu. Uprzejmie informujemy, że Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostepna w sobotę 1
stycznia 2011 r.
Życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

20.12.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W WIGILIĘ
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. Przelewy zlecone 24 grudnia
przed 12.00 zostaną wysłane w tym samym dniu.W dniu 25 i 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie
będzie dostępna.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt.

28.10.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKU 1 I 11 LISTOPADA
Uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 1 listopada oraz we czwartek 11 listopada, Telefoniczna Obsługa
Klienta będzie niedostępna. Natomiast system bankowości internetowej oraz automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian.
Zespół Toyota Bank

14.10.2011
NOWY CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2010 r. na stronach do logowania się do systemu bankowości internetowej zostanie wdrożona nowa wersja głównego certyfikatu bezpieczeństwa. Zmiana certyfikatu
nie wymaga żadnych modyfikacji i aktualizacji przeglądarki po stronie Klienta. Nowa wersja sygnalizowana
jest zielonym kolorem w pasku adresu strony internetowej (zgodnie z załącznikiem).

12.07.2011
PRACE SERWISOWE
Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek 12 lipca 2010 w godzinach 5:30– 7:00 rano, będą odbywać się prace modernizacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie, mogą wystąpić przerwy
w dostępie do Systemu Bankowości Internetowej, za które z góry przepraszamy. Obsługa transakcji kartowych
będzie odbywać się bez zmian.
Zespół Toyota Bank
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25.06.2011
ZMIANA REGULAMINU
Informujemy, że z dniem 28 czerwca 2010, treść Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów przez
Toyota Bank Polska S.A. zostaje zmieniona.
Wszystkich dotychczasowych Klientów Banku nowy Regulamin obowiązuje z dniem 1 sierpnia 2010 r. Więcej
na http://toyotabank.pl/dokumenty.html.

13.06.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy weekend z soboty na niedzielę, o godzinie 24.00 do 8.00 rano odbędą się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie nie będzie dostępny System
Bankowości Internetowej oraz Automatyczny Serwis Telefoniczny. Obsługa transakcji kartowych będzie
odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

07.06.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 7 czerwca, w godzinach 05:00–07:00 rano odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie, mogą wystąpić przerwy w dostępie
do Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz Systemu Bankowości Internetowej, za które z góry przepraszamy. Obsługa transakcji kartowych będzie odbywać się bez zmian.
Zespół Toyota Bank

24.05.2011
PORADNIK: W NASZYM BANKU NAJLEPSZE KONTO
Nasze konto osobiste i oszczędnościowe zwyciężyło w rankingu kont internetowych. Ranking przeprowadzili
dziennikarze Gazety Wyborczej i Open Finance.
Ranking część 1, część 2
Życzymy miłej lektury!

20.05.2011
PODWYŻSZAMY OPROCENTOWANIE NA KONCIE OSOBISTYM
Z przyjemnoscią informujemy, że od 20 maja podnosimy oprocentowanie środków na koncie osobistym do
2,75%. Przypominamy także, że do końca 2010 roku karty wydane do tego konta przynoszą profit w wysokości
zwrotu do 3% każdej transakcji w 25000 sklepów i stacji benzynowych. Polecamy!
Życzymy wysokich odsetek,
Zespół Toyota Bank
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14.05.2011
PRACE SERWISOWE
Uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 16 maja 2010 będą odbywać się prace modernizacyjne
infrastruktury technicznej banku. Przelewy przyjęte w niedzielę zostaną przekazane do realizacji w niedzielę
w nocy. Logowanie do Systemu Bankowości Internetowej, działanie kart kredytowych i debetowych oraz
składanie zleceń operacji (każda operacja złożona w tym okresie będzie miała status “Oczekująca”) będzie
przebiegało bez zmian.
Zespół Toyota Bank

29.04.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DŁUGI WEEKEND MAJOWY
Uprzejmie informujemy, że w czasie długiego weekendu majowego kanały elektroniczne tj. system bankowości
internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa
Klienta nie będzie dostępna 1, 2 i 3 maja (sobota, niedziela i poniedziałek). 4 maja nasi doradcy pracują
w normalnych godzinach od 8.00 do 21.00.

31.03.2011
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W WIELKANOC
Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 2 kwietnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis
telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 17. Przelewy zlecone
przed 12 zostaną wysłane w tym samym dniu.
W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale
system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian.
Życzymy udanych Świąt.

22.03.2011
KONTO OSOBISTE TOYOTA BANK ZNÓW NA PODIUM
Po raz kolejny konto osobiste Toyota Bank zwyciężyło w rankingu na najlepsze konto osobiste. Niezależni
eksperci z Gazety Wyborczej i Open Finance w rankingu z 22 marca 2010 r docenili bezpłatne przelewy oraz
zwrot części transakcji nawet do 3% za zakupy i paliwo.

08.03.2011
LEXUS W OFERCIE LEASINGU 106%
Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy promocyjną ofertę leasingu 106% (36 miesięcy) dedykowaną modelom Lexus IS 220d i IS 250 z rocznika 2010. Oferta obowiązuje do końca marca 2010 r. Zapraszamy
do salonów Lexus.

62

02.03.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższy wtorek, 3 marca, w godzinach 05:00–07:00 rano odbędą się planowane prace
konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy
w dostępie do Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz Systemu Bankowości Internetowej, za które
z góry przepraszamy.
Zespół Toyota Bank

16.02.2011
WYGRAJ IPAD OD APPLE W NASZYM NOWYM KONKURSIE
Napisz jaka jest Twoja najlepsza życiowa inwestycja, która dała Ci najwięcej szczęścia i stań się właścicielem
jednego z nowych iPadów firmy Apple.Dodatkowo dla pierwszych 100 słuchaczy Radia ZET, którzy otworzą
nasze konto osobiste i spełnią warunki konkursu, gwarantowane nagrody 100 zł. Zapraszamy – strona
konkursu Radia ZET.

03.02.2011
TOYOTA YARIS – Z OPROCENTOWANIEM 7,43%
Wprowadzamy do oferty Innowacyjny Plan Oszczedzania na Toyotę Yaris. Umożliwia systematyczne i efektywne gromadzenie środków na zakup Toyoty Yaris. Oprocentowanie planu, wraz ze specjalną 35% procentową
premią odsetkową, wynosi 7,43%. Zobacz Innowacyjny Plan Oszczędzania – Toyota Yaris.

22.01.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę, 24. stycznia b.r., w godzinach 06:00–17:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. Nie spodziewamy się zakłóceń w pracy Automatycznego Serwisu Telefonicznego ani Systemu Bankowości Internetowej, jednakże z góry przepraszamy za
ewentualne niedogodności.
Życzymy udanego weekendu, Zespół Toyota Bank

08.01.2011
PRACE SERWISOWE
Informujemy, że w najbliższą niedzielę, 10 stycznia 2010 r., w godzinach 06:00–13:00 odbędą się planowane
prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. Nie spodziewamy się znacznych zakłóceń w pracy
Automatycznego Serwisu telefonicznego ani Systemu Bankowości Internetowej, jednakże z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Z życzeniami spokojnego weekendu, Zespół Toyota Bank
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07.01.2011
ZMIANA OPROCENTOWANIA KONT I LOKAT
Uprzejmie informujemy, że od 07 stycznia br. nastąpiła niewielka korekta oprocentowania – konta oszczędnościowego, hybrydowego oraz lokat dla Klientów Indywidualnych oraz Firm.

05.01.2011
PRASA POZYTYWNIE OCENIA NOWĄ PROMOCJĘ NASZEGO BANKU
Wyborcza.biz recenzuje naszą nową ofertę dla aktywnych klientów. Ale jest dobra wiadomość. Banki zaczynają
się licytować o to, który zaoferuje klientom więcej. Toyota Bank, jeden z młodszych graczy na polskim rynku bankowym, od 1 stycznia poinformował, że jego klienci będą mogli odzyskać nawet 3 proc. pieniędzy wydanych kartą płatniczą. To trzy razy więcej niż do tej pory. Przeczytaj artykuł w Wyborczej.biz i wpis na blogu p. Macieja Samcika.
Więcej o nowej promocji. Zobacz, j ak o d zyskać na wet 3 % p ł atno ści kar ta mi .

29.12.2010
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W SYLWESTRA
31 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. Przelewy zlecone przed 12.00 zostaną wysłane w tym
samym dniu. Uprzejmie informujemy, że Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostepna w sobotę 2 stycznia.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

17.12.2010
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W WIGILIĘ
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny
działają bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 14.00. Przelewy zlecone 24 grudnia
przed 12.00 zostaną wysłane w tym samym dniu.W dniu 26 grudnia Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie
dostępna.
Życzymy udanych i spokojnych Świąt.

07.12.2010
PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU LOKAT FIRMOWYCH
Gazeta Finansowa przyznała nam pierwsze miejsce w rankingu lokat firmowych. Doceniono wysokie oprocentowanie depozytów i stałą stopę procentową (oprocentowanie lokaty nie zmieni się przez cały okres
trwania). Zobacz artykuł.

64

09.11.2010
KRÓTKA PRZERWA TECHNICZNA (10.11, 4.30–6.00 RANO)
Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia planowej aktualizacji oprogramowania, we
wtorek 10 listopada w godzinach 4:30–6:00 rano wystąpią krótkotrwałe utrudnienia w dostępie do systemu
bankowości internetowej i IVR. Autoryzacje kart płatniczych będą odbywały się bez przeszkód.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności

02.11.2010
NOWOŚĆ! NOWE PAKIETY ASSISTANCE
Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 2 listopada 2009 wycofujemy dotychczasowe dodatkowe
serwisy: domowy, podróżny, medyczny, asystent, informacyjny i prawny.
W zamian oferujemy zupełnie nowe pakiety: Moto, Tele i Home Assistance, każdy w przystępnej cenie 2 zł
miesięcznie. Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą dostępną pod: http://toyotabank.pl/ubezpieczenia.
html. Całodobowe Centrum Alarmowe dostępne pod numerem telefonu: +48 22 205 51 01 dla wszystkich
klientów Toyota Bank Polska SA.

20.10.2010
KRÓTKA PRZERWA TECHNICZNA (22.10, 5.00–5.30 RANO)
Informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia planowej aktualizacji oprogramowania, we
czwartek 22 października w godzinach 5:00–5:30 rano wystąpią krótkotrwałe utrudnienia w dostępie do
systemu bankowości internetowej i IVR.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

19.10.2010
PŁAĆ KARTĄ VISA I WYGRYWAJ ATRAKCYJNE NAGRODY
Rejestruj wszystkie swoje transakcje bezgotówkowe wykonane między 19 października a 31 grudnia 2009
kartami Toyota Bank i wygrywaj atrakcyjne nagrody. Im więcej transakcji zarejstrujesz, tym większą masz
szansę na wygraną. Więcej na http://www.visa.pl/

10.09.2010
JESZCZE WIĘCEJ ATRAKCJI W SALONACH TOYOTA
Przez cały okres trwania Dni Jazd Testowych 4x4 (14-20 września) Klienci zamawiający nowe samochody
mogą nabyć pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych za cenę 1% wartości auta. Ofertę można łączyć z pakietami
akcesoryjnymi start, platinium i finansowaniem kredytem 50/50. Zapraszamy do salonów.

09.09.2010
NOWOŚCI W SALONACH DILERSKICH
Krótkie podsumowanie nowości i akcji specjalnych w salonach dilerskich: limuzyny Lexus GS w leasingu
101% lub na kredyt 50/50. Toyoty Yaris na kredyt 50/50. A od 14 do 20 września tydzień jazd testowych
4x4! Zapraszamy.
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26.08.2010
NAJLEPIEJ OPROCENTOWANE KONTO MŁODZIEŻOWE W ZESTAWIENIU
W zestawieniu opublikowanym w Bankier.pl konto młodzieżowe naszego banku wyróżnia się wysokim oprocentowaniem z dzienną kapitalizacją (5%). Młodzieżowe konto bankowe jest dobrą zachętą do nauki finansów
w nowym roku szkolnym – czytamy w artykule Bankier.pl. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym
opisem konta młodzieżowego Click.

17.08.2010
NOWA WERSJA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ.
W zeszłym tygodniu udostępniliśmy naszym Klientom nową wersję systemu bankowości internetowej.
Wśród nowych funkcjonalności pojawiły się:
- przelewy między własnymi kontami na nowym, skróconym ekranie,
- podgląd transakcji kartowych oczekujacych na zaksięgowanie,
- możliwość zapisania danych ze stałego zlecenia jako przelewu zdefiniowanego lub zapisania danych odbiorcy,
- wyszukiwarka Urzędów Skarbowych, z automatycznym uzupełnianiem danych w formularzu,
- rozszerzenie funkcji koszyka przelewów, m.in o możliwość podpisywania lokat.
Zapraszamy. https://konto.toyotabank.pl/

13.08.2010
ZMIANA OPROCENTOWANIA Z DNIEM 14 SIERPNIA 2009 R.
Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia br. wprowadzamy zmianę oprocentowania konta oszczę d no ścio we
go, hybrydowego i lokat terminowych dla Klientów indywidualnych i firm.
Konto oszczędnościowe zarabia teraz od 3,85% do 5,50%, hybrydowe 5,30% a lokaty terminowe od 4,35%
do 6,40% (firmowe 4,05–5,90). Zapraszamy!

06.07.2010
ZMIANA OPROCENTOWANIA Z DNIEM 7 LIPCA 2009 R.
Informujemy, że jutro ulegnie zmianie Tabela Oprocentowania dla Klientów indywidualnych i firm. Nastąpiła
modyfikacja oprocentowania konta osobistego, konta hybrydowego i rachunku firmowego.

29.06.2010
CZWARTE ZWYCIĘSTWO KONTA W RANKINGACH
Z przyjemnością informujemy, że konto internetowe naszego banku po raz czwarty z rzędu zwyciężyło ranking
na najlepsze konto internetowe.

23.06.2010
ZMIANA OPROCENTOWANIA Z DNIEM 23 CZERWCA 2009 R.
Uprzejmie informujemy, że od 23 czerwca br. nastąpiła korekta oprocentowania – obniżyliśmy oprocentowanie
lokat jednomiesięcznych oraz sześciomiesięcznych dla Klientów indywidualnych i firm, a także dokonaliśmy
zmiany oprocentowania na koncie oszczędnościowym.
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09.06.2010
DOSTĘP DO USŁUG W DŁUGI CZERWCOWY WEEKEND
Informujemy, że w dniu 11 czerwca Telefoniczna Obsługa Klienta będzie niedostępna. W dniach 12 i 13
czerwca pracujemy w standardowych godzinach, w piątek od 8.00 do 21.00, w sobotę od 8.00 do 14.00.

15.05.2010
LEPSZY, NOWY MODEL I WIĘCEJ W TWOIM PORTFELU
16 maja Toyota Bank w porozumieniu z wybranymi salonami Toyota wprowadza program wymiany aut Lepszy,
nowy model i więcej w Twoim portfelu. Każdy uczestnik programu Toyota More lub właściciel samochodu
marki Toyota może zamienić swoje auto marki Toyota lub Lexus na nowe auto na gwarancji. Używane auto
zostanie sprawdzone i odkupione po atrakcyjnej cenie, a różnica w cenie nowego auta może zostać pokryta
kredytem naszego banku. Klienci, którzy zdecydują się wymienić używane auto na nowe mogą dodatkowo
liczyć na odroczenie spłaty raty kredytu, tj. zaczną spłacać kredyt w czwartym miesiacu po podpisaniu umowy
kredytowej. Zapraszamy na Dni Otwarte Nowości Toyoty do salonó w w ca łej P o lsce .

14.05.2010
ZMIANA OPROCENTOWANIA LOKAT Z DNIEM 14 MAJA 2009 R.
We czwartek nastąpiła drobna korekta oprocentowania – obniżyliśmy oprocentowanie lokat jednomiesięcznych oraz trzymiesięcznych dla Klientów indywidualnych oraz firm.

06.05.2010
LEASING 105% NA WSZYSTKIE MODELE Z KRATKĄ – DO KOŃCA MAJA 2009 R.
Do końca maja br. Toyota Leasing oferuje leasing 105% na wszystkie modele samochodów wyposażonych
w kratkę, czyli na modele: Avensis, Verso, Land Cruiser (LC120 i LC V8) oraz Hilux. Szczegóły oferty są dostępne w salonach Toyota na terenie całej Polski. Zapraszamy!

01.05.2010
NOWOŚĆ! KARTY PŁATNICZO-LOJALNOŚCIOWE TOYOTA MORE
Od 5 maja klienci Toyoty mogą skorzystać z oferty kart płatniczo-lojalnościowych. Nowe karty łączą cechy
kart płatniczych z kartami identyfikacyjnymi programu lojalnościowego. Dzięki nowym kartom można płacić
za zakupy i jednocześnie zbierać punkty. Cechą wyróżniającą je od innych jest numer uczestnika programu
lojalnościowego.
Dostępne są dwa rodzaje kart: debetowo-lojalnościowa wydawana do konta osobistego oraz kredytowolojalnościowa.

29.04.2010
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W DŁUGI WEEKEND MAJOWY
Uprzejmie informujemy, że w czasie długiego weekendu majowego kanały elektroniczne tj. system bankowości
internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian, natomiast Telefoniczna Obsługa
Klienta nie będzie dostępna 1 i 2 maja (piątek i sobota). Dnia 4 maja nasi doradcy pracują w normalnych
godzinach od 8.00–21.00.
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08.04.2010
DOSTĘP DO USŁUG BANKU W WIELKI PIĄTEK I WIELKANOC
W Wielki Piątek, 10 kwietnia, system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny działają
bez zmian, a Telefoniczna Obsługa Klienta będzie dostępna do 17.00.Przelewy zlecone przed 12.00 zostaną
wysłane w tym samym dniu.
W Sobotę, Wielkanoc i w Poniedziałek Wielkanocny Telefoniczna Obsługa Klienta nie będzie dostępna, ale
system bankowości internetowej i automatyczny serwis telefoniczny będą działać bez zmian.
Życzymy udanych Świąt. Zespół Toyota Bank

20.03.2010
NOWA OFERTA NA FINANSOWANIE TOYOTY IQ
Każdy klient, który wpłaci 50% wartości samochodu, przez rok może spłacać niskie raty w wysokości 299 zł
miesięcznie. Spłata drugiej części następuje po 12 miesiącach, z możliwością rozłożenia na raty lub zwrotu
auta do salonu sprzedaży.

29.01.2010
ZMIANA W TABELI OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Zmiana w tabeli oprocentowania dotyczy obniżenia stawek oprocentowania transakcji gotówkowych wykonywanych kartami kredytowymi naszego banku i jest podyktowana obniżeniem stopy kredytu lombardowego
NBP przez Radę Polityki Pieniężnej.
04.02 Prace serwisowe .Informujemy, że w najbliższy weekend w niedzielę 6.02, w godzinach 07.00 do 16.00
odbędą się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym, czasie mogą nastapić
utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Internetowej oraz Automatycznego Serwisu Telefonicznego. Obsługa transakcji kartowych będzie odbywać się bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Komunikat dotyczący przewalutowania transakcji dokonywanych w RyanAir”.
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