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ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
T +48 (22) 488 5505, F +48 (22) 488 5551
T 0 801 900 701*
*Koszt połączenia lokalnego wg taryfy operatora

Zgoda na obciążenie konta/polecenie zapłaty

(prosimy o wypełnienie wniosku drukowanymi literami)
Niniejszym wyrażam zgodę

Nazwa i adres wierzyciela
NIP wierzyciela
na obciążenie wskazanego poniżej konta, w formie polecenia zapłaty kwotami zgodnymi z przesłanymi fakturami/rachunkami.

Nazwa i adres Klienta
- posiadacza konta
Numer konta Klienta
Osoba ﬁzyczna niewykonująca działalności gospodarczej

Inny Klient

Identyﬁkator płatności
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążenie mojego konta bankowego
w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec wyżej wymienionego wierzyciela. Cofnięcie zgody wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Podpis Klienta
- posiadacza konta
- zgodny ze wzorem
złożonym w banku

Podpis

Data

D D MM R R R R
Miejscowość

Otrzymuje Klient

Zgoda na obciążenie konta/polecenie zapłaty

(prosimy o wypełnienie wniosku drukowanymi literami)
Niniejszym wyrażam zgodę

Nazwa i adres wierzyciela
NIP wierzyciela
na obciążenie wskazanego poniżej konta, w formie polecenia zapłaty kwotami zgodnymi z przesłanymi fakturami/rachunkami.

Osoba ﬁzyczna niewykonująca działalności gospodarczej

Inny Klient

Identyﬁkator płatności
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążenie mojego konta bankowego
w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec wyżej wymienionego wierzyciela. Cofnięcie zgody wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Podpis Klienta
- posiadacza konta
- zgodny ze wzorem
złożonym w banku

Podpis

Data

D D MM R R R R
Miejscowość

Otrzymuje Toyota Bank
Toyota Bank
Polska S.A.
z siedzibąS.A.
w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębior
ców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Toyota
Bank
Polska
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości
71 000 000 zł, wpłacony w całości.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
toyotabank.pl
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 210 091 500 zł, wpłacony w całości.
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Numer konta Klienta

www.toyotabank.pl

Nazwa i adres Klienta
- posiadacza konta

