Dokument dotyczący opłat
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:
Nazwa rachunku: Moto Konto
Data: 21.08.2018
•

•

•

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych
z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za
inne rachunki.
Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą
Państwo znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania dostępnych na
www.toyotabank.pl
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym
dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku płatniczego

Rodzaj opłat

[Prowadzenie konta]

miesięcznie
rocznie

2,49 zł
29,88 zł

w przypadku minimalnego miesięcznego
salda w wysokości 1000 zł lub minimalnego
salda lokat w wysokości 2 500 zł lub po
dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu
spłaty kredytu samochodowego posiadanego
w Toyota Bank Polska S.A. lub spłaty raty z
tytułu umowy leasingu w Toyota Lasing
Polska Sp. z o.o.:
miesięcznie
0 zł
rocznie
0 zł

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Polecenie przelewu [Przelew]
Internet

0 zł

Telefon

3 zł

do Urzędu Skarbowego (przez internet)

3 zł

do Urzędu Skarbowego (przez telefon)

5 zł

do ZUS (przez internet)

0 zł

do ZUS (przez telefon)

3 zł

ustanowienie lub modyfikacja przelewu
z datą przyszłą (przez internet)
ustanowienie lub modyfikacja przelewu
z datą przyszłą (przez telefon)

0 zł
3 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego
[Przelew wewnętrzny]
Internet
Telefon

0 zł
3 zł

Zlecenie stałe [Zlecenie stałe]
Internet

0 zł

Telefon

3 zł

ustanowienie lub modyfikacja zlecenia
stałego (przez internet)
ustanowienie lub modyfikacja zlecenia
stałego (przez telefon)

0 zł
3 zł

Polecenie zapłaty [Polecenie zapłaty]
Telefon

3 zł

Karty i gotówka
Wydanie karty debetowej
[Wydanie karty]
Opłata z wydanie karty dodatkowej

0 zł

Opłata za wydanie duplikatu karty

30 zł

0 zł

Obsługa karty debetowej
[Opłata za posiadanie karty]

0 zł

Opłata za posiadanie karty dodatkowej

miesięcznie

Opłata za zastrzeżenie karty

2,50 zł
0 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
[Prowizja od transakcji bezgotówkowej]

4% wartości transakcji

Wypłata gotówki [Wypłaty gotówkowe]
Prowizja od wypłaty gotówkowej
Opłata za czwartą i kolejną wypłatę
gotówki w miesiącu w dowolnym
krajowym bankomacie

1% min. 10 zł

4,50 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych
[Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu
za granicą]
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu
w kraju w walucie innej niż PLN

3% min. 10 zł
oraz 4% od wartości transakcji za
przewalutowanie

3% min. 10 zł

Wpłata gotówki [Wpłaty gotówkowe]
Prowizja od wpłaty gotówkowej

1% min. 10 zł

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku płatniczym
[Linia kredytowa]
Opłata przygotowawcza

50 zł

Prowizja za przyznanie linii kredytowej

1%

Prowizja za odnowienie linii kredytowej

1%

Prowizja za zmianę kwoty linii
kredytowej

1%

Inne usługi
Ustanowienie lub modyfikacja
zdefiniowanego odbiorcy (przez internet)

0 zł

Ustanowienie lub modyfikacja
zdefiniowanego odbiorcy (przez telefon)

3 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych [Wyciągi i pozostałe opłaty]
Opłata za wystawienie duplikatu wyciągu
miesięcznego (papierowy)

10 zł

Opłata za wystawienie duplikatu wyciągu
miesięcznego (elektroniczny)

5 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym
[Opłata za przygotowanie i wystawienie
opinii bankowej lub innego dokumentu
bankowego]
Opłaty windykacyjne
Wysłanie upomnienia przy
wykorzystaniu SMS
Upomnienie telefoniczne

30 zł

1 zł (1 SMS miesięcznie)
10 zł (1 telefon miesięcznie)

Wysłanie upomnienia listem zwykłym

20 zł (1 upomnienie miesięcznie)

Wysyłanie wezwania do zapłaty listem
zwykłym

20 zł (1 wezwanie miesięcznie)

Wysyłanie wezwania do zapłaty listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru

30 zł (1 wezwanie miesięcznie)

Koszty windykacji obejmujące działania
zewnętrznej firmy windykacyjnej

wg kosztów rzeczywiście poniesionych przez
Bank (nie więcej niż 1050 zł)

Pakiet usług
Usługi SMS-owe
Opłata za usługę SMS-banking Moje Konto
Opłata za usługę SMS-banking Moje
Finanse

5 zł (10 SMS-ów miesięcznie)
10 zł (25 SMS-ów miesięcznie)

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone osobno

Informacja o usługach dodatkowych
Informacja o opłatach za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych pakietem usług (z
wyłączeniem opłat wskazanych powyżej)
Usługa
Opłata za komunikaty SMS-owe ponad
ilość otrzymaną w pakiecie

Opłata
0,30 zł

