
 

 

Poniższe umowy zawarte zostały w dniu ……………. pomiędzy: 

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051233, zwaną dalej 
Bankiem, reprezentowaną przez  

oraz 

Panem ……………. zamieszkałym w miejscowości ……………. legitymującym się dowodem 
osobistym ……………., PESEL ……………., zwanym dalej Klientem. 

 

UMOWA RAMOWA 

1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie zachowują 
znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank 
Polska S.A. (Regulamin), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem umowy (Umowa Ramowa) jest ustalenie zasad i trybu zawierania przez strony 
następujących umów: 

a. Umowy Konta; 
b. Umowy Konta Wspólnego; 
c. Umowy Linii Kredytowej; 
d. Umowy Lokaty (jako Pierwszej Umowy, Kolejne Umowy Lokaty zawierane są w trybie 

określonym w Regulaminie); 
e. Umowy Kredytu Samochodowego; 
f. Umowy Pożyczki;  
g. Umowy Karty Debetowej; 
h. Umowy Karty Kredytowej; 
i. Umowy Konta CLICK; oraz 
j. innych umów, których przedmiotem są czynności bankowe, 

zwanych dalej: Umowami. 

3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. 

4. Umowy, wedle wyboru Klienta, mogą być zawierane: 

a. w postaci elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w 
trybie przepisów ustawy Prawo Bankowe); lub 

b. korespondencyjnie. 

5. Do elektronicznego zawarcia Kolejnej Umowy z wykorzystaniem Systemu Bankowości 
Elektronicznej niezbędne jest: 

a. posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu; 



 

 

b. wcześniejsze zawarcie z Bankiem Umowy Ramowej i Umowy Bankowości 
Elektronicznej, na podstawie której Bank umożliwia korzystanie z Systemu 
Bankowości Elektronicznej; 

c. złożenie Bankowi oferty zawarcia Umowy poprzez prawidłowe wypełnienie, 
autoryzowanie za pomocą Bankowego Podpisu Elektronicznego Klienta i wysłanie, 
stosownego wniosku, udostępnianego przez Bank na stronie www.toyotabank.pl w 
ramach Systemu Bankowości Elektronicznej;  

d. uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego, jeżeli Umowę zawiera osoba 
małoletnia i wymagają tego przepisy prawa. 

 

Z chwilą złożenia przez Bank Bankowego Podpisu Elektronicznego wniosek elektroniczny 
staje się stosowną Kolejną Umową. 

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Kolejna Umowa wchodzi w życie, a Bank 
rozpocznie świadczenie stosownych usług z chwilą złożenia Bankowego Podpisu 
Elektronicznego przez Bank. 

Klient wyrażą zgodę by składane przez niego Bankowe Podpisy Elektroniczne traktowane 
były na równi z jego podpisami własnoręcznymi. 

6. Zasady zawierania Umów w postaci elektronicznej, innej niż z wykorzystaniem Systemu 
Bankowości Elektronicznej,  określa Regulamin Zawierania Umów Elektronicznie. 

7. Do korespondencyjnego zawarcia Pierwszej i Kolejnej Umowy niezbędne jest: 

a. prawidłowe wypełnienie przez Klienta wniosku i stosownych oświadczeń  oraz 
przesłanie ich do Banku; 

b. sporządzenie przez Bank stosownej Umowy, 
c. doręczenie Klientowi podpisanej przez Bank Umowy, 
d. podpisanie Umowy przez Klienta (zgodnie ze wzorem podpisu, którym jest podpis 

Klienta złożony na Formularzu Osobowym), 
e. doręczenie Bankowi podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy i podpisanie go 

przez upoważnionego pracownika Banku, 
f. uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego, jeżeli Umowę zawiera osoba 

małoletnia i wymagają tego przepisy prawa. 
Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Pierwsza Umowa wchodzi w życie następnego 
Dnia Roboczego po złożeniu Podpisu przez Klienta i przekazaniu jednego jej egzemplarza 
kurierowi. Kolejna Umowa wchodzi w życie, a Bank rozpocznie świadczenie stosownych 
usług z chwilą otrzymania egzemplarza Umowy podpisanego przez Klienta. Bank 
niezwłocznie zawiadomi Klienta poprzez System Bankowości Elektronicznej o otrzymaniu 
podpisanej kolejnej Umowy. Umowa nie wchodzi jednakże w życie gdyby doręczono ją 
Bankowi po upływie 30 dni od dnia doręczenia jej Klientowi. O zaistnieniu takiej okoliczności 



 

 

Bank zawiadomi Klienta w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Umowy po wyżej 
wskazanym terminie 30 dni. 

8. Umowy Kredytu Samochodowego mogą być zawierane korespondencyjnie w innym niż 
określony w pkt. 6 powyżej, uzgodnionym przez strony trybie.  

9. Klient potwierdza, że otrzymał: 
a. egzemplarz Regulaminu obejmującego postanowienia dotyczące m.in.: 

i. szczegółowych zasad i trybu zawierania Umów,  
ii. zasad korzystania z Systemu Bankowości Elektronicznej; oraz 
iii. szczegółowych postanowień dotyczących Umów i zasad świadczenia usług 

przez Bank; 
b. Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Opłat i Prowizji Toyota Bank Polska S.A. 

określającą wysokość odsetek i pobieranych prowizji i opłat za usługi świadczone 
przez Bank. 

10. Klient potwierdza otrzymanie egzemplarza Regulaminu, który stosuje się w zakresie nie 
uregulowanym Umową Ramową. Odpowiednie postanowienia Regulaminu będą także miały 
zastosowanie do stosunków prawnych, które powstaną pomiędzy stronami po zawarciu 
którejkolwiek z Umów. 

11. Umowa Ramowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą 
ze stron na piśmie z zachowaniem postanowień Regulaminu.  Z chwila wygaśnięcia Umowy 
Ramowej lub Umowy Bankowości Elektronicznej  wygasają wszystkie Umowy zawarte między 
Bankiem a Klientem. 

12. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez Bank informacji dotyczących jego osoby 
stanowiących tajemnicę bankową podmiotom wskazanym w pkt. 15.23, 15.24 i 15.26 
Regulaminu. 

13. Wszelkie oświadczenia oraz doręczenia dokonywane w związku z Umową Ramową (oraz z 
Umowami, o ile nie sprzeciwia się to wyraźnemu postanowieniu Umowy lub Regulaminu) 
mogą następować: 

a. pisemnie, przesyłką listową; lub 
b. elektronicznie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

z wykorzystaniem Bankowego Podpisu Elektronicznego zgodnie z postanowieniami 
Umowy Bankowości Elektronicznej i postanowieniami Regulaminu. 

14. Od Umowy Ramowej Klient może odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne 
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Banku przed jego upływem. Wzór 
oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz znajduje się na 
stronie www.toyotabank.pl. 



 

 

15. W przypadku Klienta będącego osobą małoletnią zawarcie, zmiana, rozwiązanie lub 
odstąpienie od niniejszej Umowy Ramowej oraz którejkolwiek z umów wymienionych w pkt 2 
Umowy Ramowej wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. 

16. W przypadku Klienta będącego osobą małoletnią pkt 2(a), 2(b), 2(c), 2(e), 2(f) oraz 2(h) 
Umowy Ramowej nie stosuje się. 

17. Na potrzeby obliczania odsetek dla Umów: Karty Kredytowej, Kredytu Samochodowego i 
Pożyczki przyjmuje się, że jeden rok liczy 360 dni, a jeden miesiąc liczy 30 dni.  

18. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Bank na podstawie Umów 
oraz niniejszej Umowy Ramowej wyłącznie w celu dokonywania czynności niezwiązanych z 
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 

19. W przypadku śmierci Klienta Umowy oraz Umowa Ramowa i Umowa Bankowości 
Elektronicznej wygasają z chwilą otrzymania przez Bank wiarygodnej informacji o tym 
zdarzeniu. 

20. Bank informuje, iż w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i 
wykonywaniem Umów oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków 
Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazywać dane o 
zobowiązaniach powstałych z tytułu Umów, w tym dane osobowe i informacje objęte 
tajemnicą bankową do: 

1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który 
prowadzi system Bankowy Rejestr, 

2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 
3) biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych, 

4) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, 
5) podmiotów zależnych od Banku 

w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo 
bankowe oraz ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

21. Umowa Ramowa podlega prawu polskiemu.  


