Przenoszenie rachunków
Słownik pojęć:
(a) Bank przyjmujący – nowy dostawca usług
(b) Bank przekazujący – dotychczasowy dostawca usług

Przeniesienie rachunku z innego banku
1. Klient wypełnia i dostarcza do Banku przyjmującego pełnomocnictwo
upoważnienie i wniosek o przeniesienie rachunku z innego banku
(formularz udzielenia pełnomocnictwa i przeniesienia rachunku lub innych
usług płatniczych).
2. Bank przyjmujący dyspozycję, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania
upoważnienia i wniosku zwraca się z prośbą do Banku przekazującego o:
a. Przekazanie wykazu zleceń stałych oraz udzielonych zgodach na
realizację poleceń zapłaty;
b. Przekazanie informacji o regularnie przychodzących poleceniach
przelewu oraz zleconych poleceniach zapłaty;
c. Zaprzestanie akceptowania poleceń zapłaty i poleceń przelewu
d. Anulowanie zleceń stałych;
e. Przekazanie środków pieniężnych;
f. Zamknięcie rachunku.
3. Bank przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania
informacji od Banku przekazującego, zobowiązany jest do:
a. Ustanowienia realizacji zleceń stałych;
b. Wprowadzenia poleceń zapłaty;
c. Poinformowania klienta o prawach dotyczących poleceń zapłaty – jeśli
jest taka konieczność (wyciąg na końcu niniejszej instrukcji);
d. Poinformowania płatników o zmianie rachunku oraz przekazania kopii
upoważnienia;
e. Poinformowania odbiorców poleceń o zmianie rachunku oraz o dniu od
którego polecenia zapłaty mają być realizowane.
4. Toyota Bank Polska S.A. nie pobiera opłaty za przeniesienie rachunku z
innego banku.

Przeniesienie rachunku do innego banku
1. W przypadku otrzymania od innego banku dyspozycji przeniesienia
rachunku Bank przekazujący, w terminie 5 dni roboczych przekazuje
Bankowi przyjmującemu następujące informacje:
a. Wykaz zleceń stałych oraz udzielonych zgód na realizację poleceń
zapłaty,
b. Wykaz regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz
zleconych poleceniach zapłaty.
2. Ponad to, Bank przekazujący:
a. w dniu wskazanym we wniosku zaprzestaje akceptowania
przychodzących na rachunek poleceń przelewu i poleceń zapłaty,
b. w dniu wskazanym we wniosku przekazuje środki na wskazany
rachunek oraz zamyka rachunki związane z wypowiedzianą umową.
3. W przypadku nieuregulowania zobowiązania, Bank przekazujący
niezwłocznie informuje Bank przyjmującego oraz klienta o zaistniałej
sytuacji.
4. Toyota Bank Polska S.A. nie pobiera opłaty za przeniesienie rachunku do
innego banku.

