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FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.

Nr Klienta (lub PESEL)           

Imię 

Nazwisko 

Nr konta                                         

Nr konta oszczędnościowego                                      

 Niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Imię 

Nazwisko 

Adres 

Nr PESEL           

 Wnioskuję o wydanie karty dla pełnomocnika:

Imię i nazwisko na karcie 

Wzór karty 

    Toyota Super Red III 

Dzienne limity transakcji kartą        zł   Wypłata z bankomatu        zł   Transakcje bezgotówkowe

Dzienne limity transakcyjne konta        zł   Internetowe          zł   Telefoniczne

Serwisy assistance    Serwis moto         Serwis medyczny         Serwis domowy         Concierge

Podpis 
Klienta

  

  Podpis Klienta
Data   D   D       M  M      R  R  R  R

PAMIĘTAJ! 
FORMULARZ NALEŻY 
PRZESŁAĆ DO BANKU 
W ORYGINALE, POCZTĄ.

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL RACHUNKU
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FORMULARZ OSOBOWY KLIENTA
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami i potwierdzenie przez upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Toyota Bank.

 Tak        Nie       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę 
bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania z tytułu umów zawartych z Bankiem – w zakresie przewidzianym przepisami Prawa Bankowego

Toyota Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B jest administratorem danych osobowych. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie świadczenia 
usług na rzecz klientów przez Bank. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów z Bankiem. Bank zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych przetwarza dane osobowe klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Po uzyskaniu zgody od klienta Bank przetwarza jego dane osobowe  
w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem. Przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Nr PESEL            Płeć    K    M

Imiona rodziców Imię ojca       Imię matki

Data urodzenia                   Miejsce urodzenia 

Seria i numer dowodu tożsamości                                 Dowód osobisty     Paszport

                                 Inny

Data ważności dokumentu tożsamości     Obywatelstwo

Ulica, nr domu, nr mieszkania Ulica    Nr domu    Nr mieszkania

Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

Ulica, nr domu, nr mieszkania Ulica    Nr domu    Nr mieszkania

Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

Telefon domowy                         Telefon komórkowy            

Adres e-mail            

Wypełnij jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania

PAMIĘTAJ! 
WYPEŁNIJ TYLKO, JEŚLI 
ZAWIERAŁEŚ UMOWĘ ONLINE 
(BEZ WIZYTY KURIERA)

Podpis upoważnionej osoby Potwierdzam zgodność powyższych danych 
z okazanymi dokumentami tożsamości.

Własnoręczny podpis Klienta
złożony w obecności
upoważnionej osoby

  

  Podpis Kuriera lub Banku

  Wzór podpisu złożony w obecności Kuriera

  Podpis Klienta

Data   D   D       M  M      R  R  R  R

Data   D   D       M  M      R  R  R  RNIE PODPISUJ PRZED 
WIZYTĄ KURIERA !!

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL RACHUNKU
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  Wzór podpisu złożony w obecności Kuriera

  Podpis Pełnomocnika

Potwierdzam zgodność powyższych danych
z okazanymi dokumentami tożsamości.

Data   D   D       M  M      R  R  R  R

Podpis kuriera

FORMULARZ OSOBOWY PEŁNOMOCNIKA
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami i potwierdzenie przez upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Toyota Bank.

  

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Nr PESEL            Płeć    K    M

Imiona rodziców 

Data urodzenia                         Miejsce urodzenia 

Seria i numer dowodu tożsamości                                 Dowód osobisty     Paszport

                                 Inny

Data ważności dokumentu tożsamości     Obywatelstwo

Ulica, nr domu, nr mieszania Adres stały/ zamieszkania

Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

Dodatkowe dane identyfikacyjne Nazwisko panieńskie matki   

Ulica, nr domu, nr mieszkania Wypełnij, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania

Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

Aktywacja dostępu    Internet    Telefon

Telefon domowy            Telefon komórkowy             

Telefon do pracy            Inny numer do SMS             

E-mail 

WYPEŁNIA PEŁNOMOCNIK

Własnoręczny podpis Pełnomocnika
złożony w obecności
upoważnionej osoby

NIE PODPISUJ PRZED 
WIZYTĄ KURIERA !!
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  Wzór podpisu złożony w obecności Kuriera

  Podpis Pełnomocnika
Data   D   D       M  M      R  R  R  R

Toyota Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B jest administratorem danych osobowych. Celem zbierania danych jest umoż-
liwienie świadczenia usług na rzecz klientów przez Bank. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów z Ban-
kiem. Bank zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarza dane osobowe klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów 
i usług. Po uzyskaniu zgody od klienta Bank przetwarza jego dane osobowe w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem. 
Przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych, 
 w  tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania z  tytułu umów  
 zawartych z Bankiem – w zakresie przewidzianym przepisami Prawa Bankowego.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących  
 produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach marketingowych po wygaśnięciu  
 mojego zobowiązania z tytułu umów zawartych z Bankiem.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w  celu marketingu produktów  
 współpracujących z Bankiem, w tym w ramach Grupy Toyota.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących  
 produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem, w tym w ramach Grupy Toyota za pomocą telefonu 
 i środków komunikacji elektronicznej. 

   TAK         NIE

   TAK         NIE

   TAK         NIE

   TAK         NIE

   TAK         NIE

Własnoręczny podpis Pełnomocnika
złożony w obecności
upoważnionej osoby

NIE PODPISUJ PRZED 
WIZYTĄ KURIERA !!
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OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Klient indywidualny (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych)

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Nr PESEL           
Numer i seria dokumentu  
stwierdzającego tożsamość           

Oświadczenie

1. Czy jesteś podatnikiem Stanów  
Zjednoczonych Ameryki?     TAK         NIE 

(Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki zawarta została  
w pkt 3 informacji dodatkowej do niniejszego oświadczenia)

          
 

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Oświadczam, że:
1. informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
2. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpis pełnomocnika

Data   D   D       M  M      R  R  R  R

Miejscowość

Informacja dodatkowa

I. Toyota Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że:

1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawo-
dawstwa FATCA („Umowa”) złożenie oświadczenia o  posiadaniu statusu podatnika 
Stanów Zjednoczonych Ameryki nakłada na Bank obowiązki sprawozdawcze w  za-
kresie przekazywania do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych 
dotyczących rachunku i  jego Posiadacza, wskazanych w  art. 2 ust. 2 lit. a  Umowy 
(w tym wielkości posiadanych aktywów).

2. Niezależnie od złożenia oświadczenia odmiennego niż wskazane w pkt 1 powyżej, Bank 
zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdze-
nia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank zobowią-
zany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w pkt 1 powyżej. 
W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostar-
czenie dodatkowych dokumentów wymaganych do weryfikacji. Bank może wystąpić 
z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów wymaganych do weryfi kacji.

3. Pojęcie podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki powinno być interpretowana 
zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. 
Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki jest w szczególności osoba fi zyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków 
wymienionych poniżej:

1) posiada amerykańskie obywatelstwo,
2) uzyskała prawo stałego pobytu w  Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres 

w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),
3) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu 

warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki,
4) spełniła test długości pobytu, to znaczy:
5) osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez co najmniej 31 dni 

w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie
6) liczba dni, w  których osoba ta przebywała w  Stanach Zjednoczonych Ameryki 

w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 
183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu 
w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa 
lata wstecz. Szczegółowa defi nicja podatnika Stanów Zjednoczonych, wraz ze sto-
sownymi włączeniami z tej defi nicji, jest zawarta w przepisach Kodeksu Podatko-
wego Stanów Zjednoczonych (ang. Internal Revenue Code).

4. W  przypadku zmiany statusu wskazanego w  oświadczeniu, Klient jest zobowiązany 
złożyć kolejne oświadczenie zgodne z nowym stanem faktycznym i prawnym.

5. Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego 
oświadczenia.

6. Złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje jest czynem zagrożo-
nym karą na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 
88 poz. 553) wynoszącą do 3 lat pozbawiania wolności.

2. W przypadku zaznaczenia w pkt 1 
pola „TAK”, prosimy podać 9-cyfrowy 
amerykański numer identyfikacji po-
datkowej (TIN), o ile został nadany:

PAMIĘTAJ! 
WYPEŁNIA PEŁNOMOCNIK
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I. DANE KLIENTA

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Seria i numer dowodu tożsamości                                 Dowód osobisty     Paszport

PESEL/Data urodzenia                  Miejsce urodzenia 

Ulica, nr domu, nr mieszkania 

Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

II. OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS
Oświadczam, że na dzień zawarcia umowy rachunku bankowego, posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

Polska    TAK         NIE
Inne kraje rezydencji podatkowej  
(nie dotyczy USA)     TAK         NIE

Kraj rezydencji podatkowej 

                        
Kraj rezydencji  
nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej 

                        
Kraj rezydencji  
nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej 

                        
Kraj rezydencji  
nie nadaje TIN

Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

OŚWIADCZENIA O STATUSIE CRS
Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód.

Numer identyfikacji podatkowej  
w kraju rezydencji podatkowej  
(Tax Identification Number – TIN)

Numer identyfikacji podatkowej  
w kraju rezydencji podatkowej  
(Tax Identification Number – TIN)

Numer identyfikacji podatkowej  
w kraju rezydencji podatkowej  
(Tax Identification Number – TIN)

Podpis pełnomocnika

Data   D   D       M  M      R  R  R  R

PAMIĘTAJ! 
WYPEŁNIA PEŁNOMOCNIK
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INFORMACJE DLA KLIENTA DOT. STATUSU CRS

1. Toyota Bank Polska S.A. jest zobowiązana na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydenta-
mi w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub 
terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, 
c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej 
wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o któ-
rych mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

2. Rezydencja podatkowa – obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów 
( nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają 
osoby fizyczne, które: 1) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych ( ośrodek interesów życiowych) lub 2) 
przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie – 
mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów ( przychodów) ze źródeł 
znajdujących się w danym kraju.

3. Dane Klienta z punktu I oraz III Oświadczenia nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych

III. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA (WYPEŁNIA PODMIOT PRZYJMUJĄCY OŚWIADCZENIE)

Imię i nazwisko osoby  
przyjmującej oświadczenie  
Imię i nazwisko osoby  
przyjmującej oświadczenie  

Pieczątka i podpis  
osoby uprawnionej do przyjęcia  
oświadczenia w imieniu  
Toyota Bank Polska S.A.

Data   D   D       M  M      R  R  R  R

PAMIĘTAJ! 
WYPEŁNIA PEŁNOMOCNIK


