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Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów finansowych dopasowanych 
do potrzeb klientów, których obsługuje Toyota oraz jej sieć dilerska. Jako Toyota Finan-
cial Services Corporation (TFSC) działamy w  ponad 40 krajach na całym świecie, 
a w Polsce operujemy jako Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. 

Toyota Bank Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2000 roku. Nasza 
oferta skupia się na wspieraniu klientów w finansowaniu zakupu samochodów ma-
rek Toyota i Lexus. Usługi naszego banku kierujemy zarówno do osób indywidual-
nych, jak i przedsiębiorców.

W 2007 roku wprowadziliśmy Toyota Bank w nową erę bankowości elektronicznej. 
Dzięki możliwościom nowej platformy dotychczasową ofertę bankową rozszerzyli-
śmy o kolejne usługi finansowe, m.in. konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, po-
życzki oraz karty płatnicze. Wdrożyliśmy również nowoczesne systemy obsługi przez 
internet i telefon.

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. działa w Polsce od 2002 roku, a jej jedynym udzia-
łowcem jest Toyota Bank. Nasza oferta skupia się na wspieraniu klientów w finanso-
waniu zakupu samochodów marek Toyota i Lexus w zakresie leasingu operacyjnego 
i finansowego oraz najmu długoterminowego.

POZNAJMY SIĘ

TOYOTABANK.PL
TOYOTALEASING.PL
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Twój wirtualny doradca w Toyota Bank i Toyota Leasing

 Możesz korzystać z mojej rozległej wiedzy na temat produktów oraz usług Toyota Bank 
i Toyota Leasing:

• opowiem Ci o wszystkich naszych produktach
• doradzę, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze
• polecę Ci aktualne promocje i oferty specjalne
• pomogę Ci w zakresie obsługi klienta
• wyjaśnię Ci na co warto zwrócić uwagę, wybierając daną usługę
• wesprę Cię, jeśli poszukujesz lokaty
• szybko udzielę Ci informacji na temat procedur, wymaganych dokumentów, itp.

JESTEM TOMOKO

TOYOTABANK.PL
TOYOTALEASING.PL
FACEBOOK MESSENGER @TFSPOLSKA
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Poznaj TOYOTA EASY Kredyt niższych rat i KINTO ONE Leasing niższych rat – innowacyjne 
produkty finansowania zakupu samochodów wybierane przez naszych Klientów. 

DLACZEGO?
• finansowanie niższych rat pozwala utrzymać płynność finansową,

• formuła TCM (Trade Cycle Management) umożliwia elastyczne podejmowanie 
decyzji finansowych, 

• oba produkty są w pełni bezpieczne i dają poczucie niezależności.

INNOWACYJNE 
PRODUKTY
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iastaPROMOCJA

Twoja nowa Toyota jest bliżej, niż myślisz. Z KREDYTEM NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY sam wybierasz 
kwotę wpłaty własnej, więc możesz elastycznie dostosować ją do możliwości swojego budżetu. 

Dzięki konstrukcji kredytu z ratą balonową (ostatnia rata na poziomie nawet 50% wartości 
samochodu) uzyskujesz niskie raty miesięczne.

NISKIE OPROCENTOWANIE
Promocyjne oprocentowanie 
od 6,49% (zamiast 8,99%) dla aut 
nowych lub od 8,49% (zamiast 
9,49%) dla aut używanych.

KORZYSTNE FINANSOWANIE
Możliwość wyboru okresu 
kredytowania – 36 lub 48 miesięcy.

PROSTA OFERTA
Finansowanie nowych i używanych 
samochodów marki Toyota  
u najbliższego Dilera.

CZYSTY ZYSK
Możliwość wymiany samochodu na 
nowy bez angażowania gotówki. 

SPRAWDŹ, JAK DZIAŁA 
KREDYT NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY
TWOJA TOYOTA, BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ

Promocja Kredyt Toyota Easy – Wiosna trwa od 01.04.2023 r. do 06.07.2023 r. 

Szczegóły oraz Regulamin Promocji dostępne są na www.toyotabank.pl
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WYMIEŃ AUTO NA NOWE
Po 3 lub 4 latach zostaw swój samochód w rozliczeniu Dilerowi  
i wybierz swoją nową, niezawodną Toyotę.

REKOMENDOWANE

KREDYT NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY jest elastyczny i wygodny – nie tylko na po-
czątku, ale również w końcowej fazie finansowania. Po upływie okresu kredytowania 
możesz wybrać jedną z trzech wygodnych dla Ciebie opcji zakończenia umowy. 

ZATRZYMAJ SAMOCHÓD
Spłać ostatnią ratę w całości i zatrzymaj swoją obecną Toyotę.

ROZŁÓŻ PŁATNOŚCI NA RATY
Zatrzymaj swoją Toyotę, a ostatnią ratę zamień na wygodny system 
płatności miesięcznych w ramach nowej umowy kredytowej.

NISKA RATA MIESIĘCZNA
Masz gwarancję niskiej raty, dzięki korzystnemu  
wyliczeniu, w oparciu o cenę Toyoty pomniejszoną  
o wartość wpłaty własnej oraz ostatniej raty.

KORZYSTASZ
NISKA WPŁATA WŁASNA
Samodzielnie decydujesz o wysokości wpłaty  
własnej na zakup swojej nowej Toyoty.

WYBIERASZ
3 OPCJE ZAKOŃCZENIA UMOWY
Wybierasz najkorzystniejszy wariant zakończenia umowy.

WYMIENIASZ

TO TY WYBIERASZ JAK ZAKOŃCZY SIĘ  
TWÓJ KREDYT NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY
ROZWIĄZANIA NA TWOJĄ KIESZEŃ!

JAK DZIAŁA KREDYT NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY?
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ELASTYCZNOŚĆ

W KREDYCIE NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY możesz zdecydować na 
sam koniec umowy co dalej – czy spłacasz i zostajesz z obecnym  
autem lub czy rozkładasz ostatnią ratę na miesięczne płatności.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

W KREDYCIE NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY, przy racie o tej samej 
wysokości jak przy standardowym kredycie możesz sobie pozwo-
lić na więcej – lepszy model lub wyposażenie.

NIŻSZA RATA

W KREDYCIE NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY masz nawet o 40% niż-
szą ratę w porównaniu ze standardowym kredytem.

DLACZEGO LEPIEJ WYBRAĆ 
KREDYT NIŻSZYCH RAT 
TOYOTA EASY?
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KREDYT NIŻSZYCH RAT TOYOTA EASY GR
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

POZNAJ KREDYT 
TOYOTA EASY GR 
GWARANCJA RATY!

Kredyt Niższych rat Toyota Easy GR to Kredyt samochodowy ze stałym oprocentowaniem.  
Z Toyota Easy GR sam wybierasz kwotę wpłaty własnej, więc możesz elastycznie dostosować ją 
do możliwości swojego budżetu. Masz pewność, że Twoja rata nie ulegnie zmianie nawet gdy 
stopy procentowe będą wzrastały.

NISKI KOSZT
Preferencyjne oprocentowanie 
stałe od 9,49% dla aut nowych  
i 9,99% dla aut używanych. 

PROSTA OFERTA
Finansowanie nowych i używanych 
samochodów marki Toyota i Lexus 
u najbliższego Dilera. 

KORZYSTNE FINANSOWANIE
Możliwość wyboru okresu 
kredytowania: 36 lub 48 miesięcy.

CZYSTY ZYSK
Możliwość wymiany samochodu 
na nowy bez angażowania gotówki.
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PRZEKONAJ SIĘ, JAK KORZYSTNY  
JEST KINTO ONE LEASING NIŻSZYCH RAT
IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU!

KINTO ONE Leasing niższych rat to rozwiązanie stworzone z myślą o mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 

Daje Ci maksymalną elastyczność w doborze warunków finansowania, gwaran tuje niskie koszty le-
asingu, a wszystkie formalności możesz komfortowo załat wić u najbliższego Dilera Toyoty lub Lexusa.

ELASTYCZNE WARUNKI 
Oferta leasingowa skrojona na 
możliwości i potrzeby mikro-,  
małych i średnich przedsiębiorstw. 

KORZYSTNE ZASADY
Finansowanie nowych i używanych 
samochodów marki Toyota, wraz 
z gwarancją ich odkupu przez Dilera  
po zakończeniu umowy.

PRZEJRZYSTE KOSZTY
Niskie i przewidywalne koszty przez 
cały okres trwania leasingu.

PEŁEN KOMFORT
Nie martwisz się o serwis czy wymianę opon. 
Ty tylko tankujesz paliwo.
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Z KINTO ONE Leasingiem niższych rat masz gwarancję dogodnej wpłaty własnej 
i niskiej raty miesięcznej, a dodatkowo możesz wybrać jedną z trzech korzystnych 
opcji zakończenia leasingu. Decyzja należy do Ciebie.

PRZEDŁUŻ FINANSOWANIE
Kwotę wykupu auta rozłóż na wygodne opłaty miesięczne w ramach nowej umowy 
leasingu i zatrzymaj aktualną Toyotę.

WYMIEŃ AUTO NA NOWE
Zostaw obecne auto i wybierz swoją nową Toyotę.

ZATRZYMAJ AUTO
Spłać ratę wykupową i ciesz się swoją aktualną Toyotą.

REKOMENDOWANE

WYGODNY OKRES UMOWY
W trakcie trwania leasingu spłacasz jedynie kwotę 
utraty wartości auta, dzięki czemu płacisz niską 
ratą miesięczną.

KORZYSTASZ
ELASTYCZNY POCZĄTEK
Na początku samodzielnie decydujesz, jaką kwotę 
chcesz przeznaczyć na wpłatę wstępną.

WYBIERASZ
ZAKOŃCZENIE TAKIE, JAK CHCESZ
Na zakończenie leasingu możesz wykupić auto, 
przedłużyć jego finansowanie lub wymienić je  
na nowe auto.

WYMIENIASZ

JAK DZIAŁA KINTO ONE LEASING NIŻSZYCH RAT?

JAK ZAKOŃCZYSZ SWÓJ  
KINTO ONE LEASING NIŻSZYCH RAT?
3 WYGODNE MOŻLIWOŚCI!



Re
ko

m
en

do
w

an
e

W KINTO ONE Leasingu niższych rat (leasingu z wysokim wykupem) różnice  
w porównaniu z Leasingiem standardowym (leasing z minimalnym wykupem) wynikają 
z konstrukcji umowy finansowania – od zakupu do zakończenia umowy.

ASPEKTY 
PODATKOWE
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Podatek VAT Leasing standardowy Leasing KINTO One

Zawarcie umowy
Klient z tytułu opłaty wstępnej jest uprawniony odliczyć 50% po-

datku VAT, a wykorzystując samochód wyłącznie do celów dzia-

łalności gospodarczej i prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu 

– 100% VAT.

Trwanie umowy
Klient jest uprawniony odliczyć 50% podatku VAT od rat leasingo-

wych, a wykorzystując samochód wyłącznie do celów działalności 

gospodarczej i prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu – 100% 

VAT.

Wykup pojazdu
Wykorzystując samochód do celów prywatnych i służbowych 

oraz nie prowadząc ewidencji przebiegu pojazdu Klientowi przy-

sługuje 50% odliczenia podatku VAT od ceny wykupu, zaś wyko-

rzystując samochód wyłącznie do celów działalności gospodar-

czej i prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu – 100% VAT.

Nie dotyczy

Niskie raty w Leasingu KINTO One wynikają z tego, że w trakcie trwania umowy spłacana jest tylko utrata wartości pojazdu nastę-

pująca w okresie użytkowania. Nie warto wykupować pojazdu, bo wartość wykupu ustalana jest w oparciu o szacowaną wartość 

rynkową dla okresu jego użytkowania. Pod koniec umowy – zamiast wykupu - Klient wymienia samochód na nowy i płaci dalej 

niskie raty. W efekcie w opcji tej nie występuje również utrata podatku VAT na różnicy pomiędzy 50-procentowym odliczeniem 

podatku przy wykupie, a pełną kwotą podatku VAT należnego przy sprzedaży pojazdu.

Późniejsza sprzedaż pojazdu
Wykup pojazdu i dalsze jego używanie przez Klienta, w tym wpro-

wadzenie do ewidencji środków trwałych, oznacza, że podatnikowi 

przysługuje odliczenie 50% VAT od ceny wykupu oraz wydatków 

związanych z tym pojazdem. Sprzedaż pojazdu oznacza koniecz-

ność naliczenia podatku VAT od jego całkowitej ceny sprzedaży 

netto. Jednocześnie, jeśli wartość początkowa pojazdu nie prze-

kracza 15 000 zł a sprzedaż nastąpi po upływie 12 miesięcy od 

wykupu pojazdu, podatnik jest już pozbawiony prawa do propor-

cjonalnego podwyższenia poziomu odliczonego podatku VAT przy 

wykupie pojazdu.     

Nie dotyczy

ASPEKTY PODATKOWE W KINTO ONE LEASINGU NIŻSZYCH RAT
PODATEK VAT
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Podatek PIT i CIT Leasing standardowy Leasing KINTO One

Zawarcie umowy
Opłata wstępna warunkująca zawarcie umowy stanowi koszt uzyskania przychodów z uwzględnieniem 

limitu 150.000 PLN* (do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna część opłaty wstępnej – w proporcji 

w jakiej cena samochodu przekracza limit 150.000 PLN*). 

Umowa leasingu umożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych 

•  75% wydatków eksploatacyjnych (w tym nieodliczony podatek VAT) w przypadku gdy samochód wykorzy-

stywany jest do celów mieszanych. 

•  100% wydatków eksploatacyjnych (w tym nieodliczony podatek VAT) związanych z pojazdem pod wa-

runkiem jego wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej i prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu. 

Trwanie umowy
Raty leasingowe są kosztem podatkowym w chwili ich poniesienia z uwzględnieniem limitu 150.000 PLN* 

(do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna cześć raty – w proporcji w jakiej cena samochodu prze-

kracza limit 150.000 PLN*) – limit dotyczy również nieodliczonego podatku VAT. Powyższe ograniczenie 

dotyczy tej części opłat (w tym również opłaty wstępnej i ceny wykupu), które stanowią spłatę wartości 

samochodu.

Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne (np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – 

jeśli samochód wykorzystywany jest do celów mieszanych 75% limit znajdzie zastosowanie do tej części 

opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu.

Wykup pojazdu
Wysokie raty leasingowe powodują, że pod koniec umowy koszt wykupu jest relatywnie niski. Klient 

wykupując pojazd jest uprawniony do wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych i dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych przez okres min. 60 miesięcy*. Jeśli jednak wartość początkowa samochodu 

nie przekracza 10.000 zł, Klient może zaliczyć całą jego wartość początkową jednorazowo do kosztów 

podatkowych w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym.

*   Dotyczy to samochodów użytkowanych uprzednio w ramach umowy leasingu, które po wykupie zostały wpro-

wadzone do ewidencji środków trwałych Klienta po 31 grudnia 2020 r.

Nie dotyczy

Niskie raty w Leasingu KINTO One wynikają z tego, że w trakcie trwania umowy spłacana jest tylko 

utrata wartości pojazdu następująca w okresie użytkowania. Nie warto wykupować pojazdu, bo 

wartość wykupu ustalana jest w oparciu o szacowaną wartość rynkową dla okresu jego użytkowania 

(wartość wykupu również podlega limitowi 150 000 PLN*). Pod koniec umowy – zamiast wykupu - 

Klient wymienia samochód na nowy i płaci dalej niskie raty. Klient, nie wykupując samochodu, nie 

płaci podatku PIT & CIT od ceny późniejszej sprzedaży pojazdu.

Późniejsza sprzedaż pojazdu
Wykup pojazdu i dalsze jego używanie przez Klienta, w tym wprowadzenie do ewidencji środków trwałych, 

oznacza konieczność uiszczenia podatku PIT & CIT przy sprzedaży pojazdu. Kosztem może być wyłącznie 

niezamortyzowana wartość pojazdu w kwocie nie większej niż 150 000 PLN*, pomniejszona o dotychcza-

sowe odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt podatkowy. Dodatkowo, w przypadku sprzedaży pojazdu na 

rzecz członka rodziny bądź pracownika po cenie odbiegającej od rynkowej, pojawia się ryzyko opodatko-

wania różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a wartością rynkową pojazdu.

Nie dotyczy

Aspekty podatkowe w KINTO ONE LEASINGU NIŻSZYCH RAT
PODATEK PIT I CIT

* W przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych limit wynosi 225 000 PLN
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Odkryj zalety Kredytu standardowego i Kredytu jednoratowego.

FINANSOWANIE 
W KREDYCIE 
SAMOCHODÓW
NOWYCH 
I UŻYWANYCH
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KREDYT STANDARDOWY
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

WPŁATA 
WŁASNA

RATY

SPRAWDŹ PROSTĄ I CZYTELNĄ 
OFERTĘ KREDYTU STANDARDOWEGO
NA AUTA NOWE I UŻYWANE

Kredyt standardowy to łatwy i przejrzysty sposób na finansowanie samochodu. 

Możesz wybrać elastyczne warunki spłaty i skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania, a decyzję kre-
dytową otrzymasz już w ciągu godziny od złożenia wniosku.

NISKI PRÓG WEJŚCIA
Dogodna, niska wpłata własna.

WYGODNY OKRES FINANSOWANIA
Umowa kredytowa dopasowana do Twoich 
potrzeb.

KORZYSTNE WARUNKI
Oprocentowanie kredytu już  
od 9,49%, dla aut nowych lub  
od 9,99% dla aut używanych.

PEŁNA WYGODA
Wszystkie formalności  
załatwiane u Dilera.

Kredyt standardowy to produkt Standard Kredyt. 

Wybierając Kredyt standardowy zawierasz umowę Standard Kredytu.
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OD 50 DO 70% 
NA POCZĄTKU

POZOSTAŁA 
CZĘŚĆ PO ROKU

KREDYT JEDNORATOWY
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

POZNAJ KORZYŚCI 
KREDYTU JEDNORATOWEGO
ŁATWY SPOSÓB NA NOWĄ TOYOTĘ!

Kredyt jednoratowy przejrzyste finansowanie zakupu nowego lub używanego samochodu. Część 
stanowiącą od 50% do 70% wartości auta wpłacasz w ramach pierwszej raty i już możesz cieszyć się 
swoją nową Toyotą. Pozostałą wartość auta spłacasz po roku.

PROSTE ZASADY
Wystarczy 50% wartości, aby 
wyjechać z salonu nową Toyotą.

ELASTYCZNA SPŁATA
Wygodna spłata reszty kredytu dopiero 
po roku lub możliwość rozłożenia na 
raty pozostałej kwoty w ramach nowej, 
korzystnej umowy kredytu. 

KORZYSTNE WARUNKI
Oprocentowanie kredytu 0%. 

DEDYKOWANA OFERTA
Kredyt dopasowany do wymagań klientów 
indywidualnych i wybranych grup 
zawodowych.
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Sprawdź korzyści, które zyskasz, wybierając ofertę leasingu konsumenckiego lub 
Leasingu standardowego.

FINANSOWANIE 
W LEASINGU 
SAMOCHODÓW
NOWYCH 
I UŻYWANYCH
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KINTO ONE LEASING KONSUMENCKI 
DLA CIEBIE

POZNAJ NOWATORSKI 
PROGRAM LEASINGU 
KONSUMENCKIEGO
WARUNKI JAK DLA FIRMY – TERAZ DLA CIEBIE

Teraz w KINTO ONE Leasingu konsumenckim możesz skorzystać z wyjątkowych warunków dostęp-
nych dotychczas wyłącznie dla przedsiębiorców. 

Zyskasz kompleksową usługę w jednej niskiej racie, a Twoja miesięczna opłata będzie niższa niż  
w przypadku kredytu standardowego. Płacisz jedynie za użytkowanie samochodu, a nie za jego 
wartość.

OBSŁUGA SERWISOWA
100% pokrycie kosztów serwisu 
i wymiany opon do Twojego 
auta. 

PEŁEN KOMFORT
W racie pakiet OC/AC/NW  
oraz obsługa assitance 24h. 

MINIMUM FORMALNOŚCI
Niezbędne formalności  
i rejestracja auta są po  
stronie dilera. 

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE 
BUDŻETU
Niższa rata to możliwość zakupu 
samochodu wyższej klasy. 
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WPŁATA 
WŁASNA

SPŁATA RAT 
LEASINGOWYCH

WYKUP

LEASING STANDARDOWY 
DLA TWOJEJ FIRMY

POSTAW NA LEASING STANDARDOWY  
DLA TWOJEJ FIRMY
JUŻ OD 0% WPŁATY WSTĘPNEJ!

Wybierz Leasing standardowy i dostosuj warunki finansowania do swoich indywidualnych wymagań. 

Możesz również skorzystać z zawarcia umowy leasingowej w procedurze up rosz czonej. Wystarczy, że 
przekażesz nam oświadczenie o dochodach, i nie potrzebujesz już żadnych dodatkowych zaświad-
czeń.

WYGODNY POCZĄTEK 
LEASINGU
Opłata wstępna od 0% do 40%. 
Finansowanie aut nowych  
i używanych.

DOGODNE FINANSOWANIE
Umowa leasingowa od 24 do  
60 miesięcy.

ELASTYCZNE OPŁATY
Stałe, degresywne i sezonowe 
opłaty miesięczne.

BOGATA OFERTA
Dostępność nowych samochodów 
osobowych i ciężarowych Toyota.

Leasing standardowy to produkt Standard Leasing. 

Wybierając Leasing standardowy zawierasz umowę Standard Leasingu.
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Przekonaj się jakie korzyści kryją się pod skrótami CPI i GAP.

TOYOTA
INSURANCE 
SERVICES 
– UBEZPIECZENIA
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CPI
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

NIE RYZYKUJ! SKORZYSTAJ 
Z UBEZPIECZENIA KREDYTU.
UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU (CPI)

Ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) to rozwiązanie ubezpieczeniowe, które pozwoli Ci bez stresu cie-
szyć się korzyściami kredytu na samochód. 

W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych odszkodowanie spłaci Twoje zadłużenie i umoż-
liwi Ci większą kontrolę Twoich finansów.

GWARANCJA 
BEZPIECZEŃSTWA
100% ochrony finansowej dla 
Ciebie i Twojej rodziny.

ZABEZPIECZENIE 
OD ZDARZEŃ LOSOWYCH
Ochrona przed zobowiązaniami 
finansowymi w razie śmierci, niezdolności 
do pracy lub jej utraty.

PEWNOŚĆ FINANSOWA
Pełna ochrona spłaty zadłużenia 
kredytu samochodowego przez 
cały okres finansowania auta.

KORZYSTNA OFERTA
Atrakcyjna stawka ubezpieczeniowa. 
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GAP
BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOJEJ FIRMY

ZABEZPIECZ SIĘ 
PRZED UTRATĄ WARTOŚCI.
UBEZPIECZENIE WARTOŚCI FAKTUROWEJ (GAP)

Ubezpieczenie wartości fakturowej (GAP) to zabezpieczenie finansowe w przypadku szkody całko-
witej pojazdu lub kradzieży auta. 

Gwarantuje Ci wypłatę kwoty będącej różnicą między wartością fakturową pojazdu z dnia zakupu, 
a wartością wypłaconą z ubezpieczenia komunikacyjnego.

BEZPIECZEŃSTWO 
FINANSOWE
Zabezpieczenie spłaty 100% 
zobowiązań z umowy leasingu  
lub kredytu.

PEŁEN KOMFORT
Możliwość zakupu nowego samochodu 
o tej samej wartości. 

5 LAT GWARANCJI
Nawet 5 lat na odzyskanie różnicy 
pomiędzy wartością fakturową  
a odszkodowaniem z OC/AC. 

DODATKOWE ŚRODKI
Nawet 30 000 zł bonusu lojalnościowego 
na pokrycie zobowiązań wynikających 
z nowej umowy oraz zakupu akcesoriów.



Zobacz, jak wiele możliwości kryje w sobie usługa Comfort Pay:
• serwis samochodu i akcesoria na raty
• przedłużona gwarancja
• ubezpieczenia OC/AC na raty

FINANSOWANIE 
USŁUG U DILERA
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COMFORT PAY
DLA CIEBIE

SKORZYSTAJ Z USŁUG OD RĘKI, 
A PŁATNOŚĆ ROZŁÓŻ NA RATY
SERWIS SAMOCHODU I AKCESORIA NA RATY

Comfort Pay to wygodna możliwość kredytowania usług związanych z eksploatacją Twojego samo-
chodu. Możesz z niej skorzystać przy serwisowaniu auta lub zakupie akcesoriów. Usługę zyskujesz od 
razu, a pierwszą ratę płacisz dopiero za miesiąc.

PEŁEN KOMFORT
Naprawa auta od ręki, 
oprocentowanie od 0% w Comfort 
Pay bez oprocentowania lub 
od 9,99% w Comfort Pay  
z oprocentowaniem.

ELASTYCZNE WARUNKI
Finansowanie dostępne przy kosztach 
usługi już od 500 zł.

DOGODNE WARUNKI SPŁATY
Możliwość rozłożenia kosztu usługi 
na 10, 12 lub 24 wygodne raty.

MINIMUM FORMALNOŚCI 
Cały proces realizowany bezpośrednio  
u Dilera. 
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COMFORT PAY
DLA CIEBIE

CIESZ SIĘ KORZYŚCIAMI 
PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

Dzięki Comfort Pay możesz skorzystać z przedłużonej gwarancji producenta, a zapłacić za nią na raty.

Jeśli wybierzesz tę możliwość, zyskasz atrakcyjne warunki finansowania, a wszystkie formalności wy-
godnie załatwisz bezpośrednio u Dilera.

ATRAKCYJNE WARUNKI
Niskie oprocentowanie  
- już od 0%, w Comfort Pay  
bez oprocentowania lub od 9,99%,  
w Comfort Pay z oprocentowaniem.

ELASTYCZNA SPŁATA
Rozłożenie płatności nawet  
na 12 lub 24 raty.

DOSTĘPNOŚĆ OD RĘKI
Minimum formalności, bez 
konieczności wizyty w banku.

DARMOWE  
ROZPATRZENIE WNIOSKU
Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.
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COMFORT PAY
DLA CIEBIE

SKORZYSTAJ Z WYGODNYCH 
RAT NA ZAKUP UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA OC/AC NA RATY

Usługa Comfort Pay daje Ci wyjątkową możliwość rozłożenia płatności składki ubezpieczenia  
OC/AC nawet na 12 rat. 

Dzięki tej opcji zyskujesz elastyczność i większą swobodę w dysponowaniu włas nymi środkami finan-
sowymi.

KORZYSTNA OFERTA
Atrakcyjne oprocentowanie  
– już od 0% w Comfort Pay bez 
oprocentowania lub od 9,99%  
w Comfort Pay z oprocentowaniem.

DOGODNE WARUNKI
Płatność ratalna rozłożona  
na 12 lub 24 raty.

MINIMUM FORMALNOŚCI
Finansowanie dostępne od ręki, 
bezpośrednio u Dilera.

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
Oferta skierowana  
do klientów indywidualnych.
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Odkryj, jak wiele możesz zyskać, dzięki lokatom i założeniu konta w Toyota Bank.

WYBRANE OFERTY
TOYOTA BANK

TOYOTABANK.PL
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MOTO KONTO 
OSZCZĘDZANIE DLA CIEBIE

OSZCZĘDZAJ  
Z NOWOCZESNYM KONTEM
DLA WSZYSTKICH ZMOTORYZOWANYCH

Moto Konto to nowoczesne rozwiązanie dla kierowców aut wszystkich marek, ze szczególnymi korzy-
ściami dla posiadaczy Toyoty lub Lexusa. 

Pozwoli Ci w łatwy i wygodny sposób zyskiwać zwrot za tankowanie samochodu, a dzięki innowacyj-
nej aplikacji Tankuj Korzyści otrzymasz dodatkowe rabaty i przywileje.

KORZYŚCI PRZY TANKOWANIU
Nawet do 10% zwrotu  
za zakup paliwa.

ATRAKCYJNE WARUNKI
Nawet 0 zł za prowadzenie 
Moto Konta.

DODATKOWE PREMIE
Dostęp do ofert specjalnych  
i rabatów na samochody Toyota  
i Lexus.

APLIKACJA  
TANKUJ KORZYŚCI
Wygodna obsługa benefitów  
w aplikacji Tankuj Korzyści.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ WARUNKI
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MOTO LOKATA
OSZCZĘDZANIE DLA CIEBIE

MASZ FINANSOWANIE?
ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ
ZYSK DLA POSIADACZY FINANSOWANIA

Moto Lokata to wyjątkowa oferta dedykowana posiadaczom finansowania na zakup samochodu w 
Toyota Bank. 

Oprócz standardowego oprocentowania, zyskasz dodatkowe oprocentowanie za posiadanie finan-
sowania. 

ZYSK Z PREMIĄ
Masz pewność zysku  
z dodatkowym bonusem.

DEDYKOWANA OFERTA
Oferta dla korzystających z finansowania na 
zakup samochodu w Toyota Bank i Toyota 
Leasing.

MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI
Na Moto Lokatę możesz wpłacić 
nawet 50 000 zł. 

DODATKOWE KORZYŚCI
Zyskasz specjalną ofertę na finansowanie 
zakupu samochodu. 

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ OPROCENTOWANIE
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LOKATA PLUS
OSZCZĘDZANIE DLA CIEBIE

ELASTYCZNE OKRESY 
OSZCZĘDZANIA
PEWNE I WYGODNE OSZCZĘDZANIE

Lokata Plus to pewny i szybki zysk. 

Wystarczy, że masz dowolne konto, a wszystkie formalności związane z lokatą załatwisz bez 
wychodzenia z domu. Dzięki wysokiemu oprocentowaniu Twoje pieniądze zarabiają dla Ciebie. 
Ty w tym czasie zaplanuj, na co przeznaczysz wygenerowany dochód.

ELASTYCZNOŚĆ
To Ty decydujesz na jaki okres  
i jaką kwotę będziesz oszczędzać.

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
Możesz zarabiać nawet na wielu lokatach 
jednocześnie.

PEWNY ZYSK
Masz gwarancję, że Twoje 
pieniądze zarobią dla Ciebie.

WYGODNA OBSŁUGA
Wniosek składasz w 100% online. Tak samo 
zarządzasz lokatą.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ OPROCENTOWANIE
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ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ WARUNKI

KONTO FIRMOWE
WYGODA DLA TWOJEJ FIRMY

ZYSKAJ KORZYŚCI 
DLA SWOJEJ FIRMY
NOWOCZESNE KONTO Z ATRAKCYJNYM LIMITEM

Toyota Bank wspiera przedsiębiorców nowoczesnymi usługami stworzonymi dla firm. 

Gdy zarządzasz swoim biznesem, możesz skorzystać z benefitów Rachunku Firmowego. Dosta-
niesz na przykład preferencyjne warunki limitu kredytowego z atrakcyjnym oprocentowaniem.

NISKIE OPŁATY
Oszczędność na kosztach za 
prowadzenie konta.

1000 BEZPŁATNYCH PRZELEWÓW
Bezpłatne przelewy internetowe, w tym do 
ZUS-u i urzędu skarbowego. 

KORZYSTNE LOKATY
Dostęp do wysoko oprocentow-
anych lokat i automatycznych 
depozytów overnight.

WYGODA UŻYTKOWANIA
Karta płatnicza do wygodnego zarządzania 
środkami na koncie.
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LOKATA FIRMOWA
ZYSK DLA TWOJEJ FIRMY

ZDOBĄDŹ DODATKOWE 
PIENIĄDZE DLA SWOJEJ FIRMY
PEWNY ZYSK DLA FIRMY

Lokaty krótko- i długoterminowe w Toyota Bank to pewny i gwarantowany zysk dla Twojej firmy. 

Czas trwania lokaty i wpłacone środki możesz elastycznie dopasowywać do potrzeb i możliwo-
ści swojego przedsiębiorstwa, a na automatycznych depozytach overnight możesz ulokować 
kwotę już od 50 000 zł.

KORZYSTNE WARUNKI
Bezpieczny i nowoczesny sposób 
na efektywne oszczędzanie.

STAŁE OPROCENTOWANIE
Gwarancja zysku na wysokim poziomie. 

OBSŁUGA ONLINE
Pełna obsługa lokat przez internet. 

EKSKLUZYWNA OFERTA
Korzyści dostępne tylko dla posiadaczy 
Rachunku Firmowego.

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ WARUNKI



Jak skorzystać?
Sprawdź jakie dokumenty są wymagane  
do wniosku o kredyt samochodowy lub leasing.

TOYOTABANK.PL
TOYOTALEASING.PL
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WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O KREDYT

UWAGI:

• Zaświadczenia ważne 1 m-c od daty wystawienia

• W celu ustalenia dochodu Bank może wymagać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zestawienia środków trwałych wraz z wysokością odpisów amortyzacyjnych.

a.  zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach za okres 3 ostatnich miesięcy 
lub

b.   wyciąg z konta lub historia rachunku z wpływem wynagrodzenia za okres 
6 ostatnich miesięcy lub

c.  roczna deklaracja podatkowa Pit 11 lub
d.  dokument ZUS RMUA za okres 6 ostatnich miesięcy.    

  
W przypadku dokumentów wymienionych w punktach b, c, d,  dodatkowo 
Bank wymaga zaświadczenia o zatrudnieniu  z określeniem rodzaju i okresu, 
na jaki została zawarta umowa stanowiąca źródło dochodu klienta lub 
umowa o pracę.

• rachunek zysków i strat za dwa pełne okresy obrachunkowe oraz za ostatni 
kwartał. 

• bilans za rok poprzedni. 
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
• zaświadczenie z ZUS o braku zaległości

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK (OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEZ OKRES MIN. 24 MIES.)

• deklaracja podatkowa wszystkich Wspólników za dwa pełne okresy 
obrachunkowe oraz

• zestawienie z księgi przychodów i rozchodów za ostatni miesiąc
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
• zaświadczenie z ZUS o braku zaległości

Jeden z poniższych dokumentów:
• decyzja o waloryzacji/przyznaniu emerytury/renty
• wyciąg z konta z wpływem emerytury/renty z 3 ostatnich miesięcy
• ostatni odcinek wypłaty emerytury/renty

(OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
PRZEZ OKRES MIN. 24 MIES.) - ZASADY OGÓLNE

• deklaracja podatkowa za dwa pełne okresy obrachunkowe oraz
• zestawienie z księgi przychodów i rozchodów za ostatni miesiąc
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
• zaświadczenie z ZUS o braku zaległości

(OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
PRZEZ OKRES MIN. 24 MIES.) - RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

• deklaracja podatkowa za dwa pełne okresy obrachunkowe
• zestawienie ewidencji przychodów za ostatni miesiąc
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
• zaświadczenie z ZUS o braku zaległości

(OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
PRZEZ OKRES MIN. 24 MIES.) - KARTA PODATKOWA

• decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku
• wpłaty podatku z 6 ostatnich miesięcy
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
• zaświadczenie z ZUS o braku zaległości

(OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
PRZEZ OKRES KRÓTSZY NIŻ 24 MIES.).

Przedstawienia biznes planu zawierającego następujące elementy:
• Streszczenie (opis przedsięwzięcia)
• Charakterystyka przedsiębiorstwa
• Opis produktu lub usługi
• Opis otoczenia wewnętrznego (pracownicy)
• Opis otoczenia zewnętrznego (rynek i konkurencja)
• Marketing i sprzedaż
• Plany i harmonogram działań
• Prognoza bilansu i rachunku zysków i strat, rachunku przepływów 

pieniężnych na okres co najmniej 2 lat. /dla IDG - Prognoza przychodów  
i kosztów na okres co najmniej 2 lat bez przepływów

Dodatkowe dokumenty: 
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
• Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości
• deklaracja podatkowa za pełny okres obrachunkowy 
• zestawienie z księgi przychodów i rozchodów za ostatni miesiąc lub 
• zestawienie ewidencji przychodów za ostatni miesiąc lub 
• decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku i wpłaty podatku  

z ostatnich 6 miesięcy

ROLNICY
Jeden z poniższych dokumentów:
• zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego
• nakaz płatniczy
DUCHOWNI
• zaświadczenie o wysokości miesięcznego uposażenia podpisane przez 

bezpośredniego zwierzchnika 
MARYNARZE
Jeden z poniższych dokumentów:
• zaświadczenie od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu 

kontraktów, zawierające: okres zatrudnienia i kwotę dochodów w skali miesiąca
• wyciąg z konta z wpływem wynagrodzenia z 6 ostatnich miesięcy

UMOWA O PRACĘ

SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK

EMERYTURA LUB RENTA

POZOSTAŁE

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK 

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK 

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK 

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK 
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WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O LEASING

UWAGI:

• W celu ustalenia dochodu Toyota Leasing może wymagać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zestawienia środków trwałych wraz z wysokością odpisów amortyzacyjnych

W zależności od formy opodatkowania:
ZASADY OGÓLNE
• deklaracja podatkowa za rok poprzedni
• zestawienie z książki przychodów i rozchodów za ostatni miesiąc
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
• deklaracja podatkowa za rok poprzedni
• zestawienie ewidencji przychodów za ostatni miesiąc
KARTA PODATKOWA
• decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku
• wpłaty podatku z 3 ostatnich miesięcy

• bilans i rachunek wyników za rok poprzedni
• rachunek wyników za ostatni kwartał

• deklaracje podatkowe wszystkich wspólników za rok poprzedni
• zestawienie z książki przychodów i rozchodów za ostatni miesiąc

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA CYWILNA

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O LEASING KONSUMENCKIEGO

•  do kwoty finansowania 150 tys PLN netto deklaracja uzyskiwanych dochodów   
•  powyżej kwoty finansowania 150 tys PLN netto dokumenty potwierdzające 

uzyskiwane dochody  
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Reprezentatywny przykład dla Kredytu Jednoratowego na zakup używanego samochodu w cenie 97365,00 zł, wpłata 

własna 48683,00 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

12,34 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 48682,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 54689,36 zł, opro-

centowanie zmienne 0,00 %, całkowity koszt kredytu 6007,36 (w tym prowizja 12,34 % (6007,36 zł) odsetki 0,00 zł), jedna rata 

płatna jednorazowo w 12 miesiącu umowy w wysokości 54689,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-04-05 na 

reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) 

dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

LEASING STANDARDOWY
Zawarcie umowy Standard Leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Leasing standardowy to 

produkt Standard Leasing. Wybierając Leasing standardowy, podpisujesz umowę Standard Leasingu.

KINTO ONE LEASING KONSUMENCKI
Zawarcie umowy KINTO ONE Leasingu konsumenckiego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usłu-

ga KINTO ONE Leasingu konsumenckiego dostępna jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

i dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. 

Szczegółowe informacje o produktach finansowania zakupu samochodu i warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty.

UBEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU PREMIUM CPI – CREDIT PAYMENT INSURANCE

UBEZPIECZENIE WARTOŚCI FAKTUROWEJ GAP – GUARANTEED ASSET PROTECTION
Wszystkie podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów pra-

wa. Ubezpieczenie oferowane jest przez Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą 

w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, który działa jako agent ubezpieczeniowy ubezpieczycieli.

„Ubezpieczenie wartości fakturowej” jest nazwą wykorzystywaną na potrzeby komunikacji marketingowej. Zgodnie z Ogól-

nymi Warunkami Ubezpieczenia pełna nazwa produktu to „Ubezpieczenie leasingobiorców na wypadek straty finansowej 

GAP RTI”. Szczegółowe informacje dotyczące Ubezpieczenia można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub 

Karcie Produktu, które są dostępne u Dilerów Toyoty i Lexusa.

Program ubezpieczeń CPI oraz GAP prowadzony jest w ramach umów ubezpieczeń zawieranych indywidualnie przez zain-

teresowanych klientów. Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie prowadzą 

działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-

racyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 656) oraz nie prowadzą działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczenio-

wego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 905) Szczegółowe 

infor macje o ubezpieczeniach GAP oraz CPI, w szczególności warunki ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej, 

zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz innych materiałach dostępnych w Autoryzowanych Salonach 

Toyoty i Lexusa, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

COMFORT PAY
Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant 0%): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wy-

nosi 0,00 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kredytowanych kosztów) 3200 zł, całkowita kwota do zapłaty 3200 

zł, oprocentowanie zmienne 0,00 %, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0,00 % (0,00zł), opłata przygotowawcza 

0,00 zł, odsetki 0,00 zł.); 10 miesięcznych rat równych w wysokości 320 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-13 

na reprezentatywnym przykładzie.

Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant standardowy): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowa-

nia (RRSO) wynosi 29,99 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 

5059,44 zł, oprocentowanie zmienne 9,99 %, całkowity koszt kredytu 659,44 (w tym: prowizja 9,00 % (396,00zł), opłata przy-

gotowawcza 0,00 zł, odsetki 263,44 zł.); 12 miesięcznych rat równych w wysokości 421,62 zł. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 2022-10-13 na reprezentatywnym przykładzie.

Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant standardowy): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 

(RRSO) wynosi 20,44 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5310,96 

zł, oprocentowanie zmienne 9,99 %, całkowity koszt kredytu 910,96 (w tym: prowizja 9,00 % (396,00zł), opłata przygoto-

wawcza 0,00 zł, odsetki 514,96 zł.); 24 miesięczne raty równe w wysokości 221,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

2022-10-13 na reprezentatywnym przykładzie.

MOTO KONTO
Zwrot do 10% za paliwo oznacza wypłatę Premii do 10% łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji bezgo-

tówkowych z tytułu zakupu paliw wykonanych kartą płatniczą pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w Promo-

cji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo (edycja 2023)”, dokonania co najmniej jednego logowania do aplikacji Tankuj Korzyści 

w miesiącu, w którym wypłacana jest Premia oraz posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu dowolnej marki innej 

niż Toyota, Lexus, posiadania średniego salda Konta w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 4 000 zł, posiadania 

średniego salda oszczędności w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 50 000 zł a kwoty Transakcji dowolnych 

w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 1500 zł; lub posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu marki Toyota, 

bądź Lexus oraz aktywnej umowy Finansowania, posiadania średniego salda Konta w miesiącu kalendarzowym w wysoko-

ści minimum 2000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 10 000 

zł a kwoty Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 500 zł. Maksymalna kwota Premii wynosi 

50 zł miesięcznie. Szczegóły warunków promocji w Regulaminie Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo (edycja 2023)” 

dostępnym na www.toyotabank.pl

Konto za 0zł - opłata za prowadzenie Moto Konta zwracana w przypadku utrzymywania minimalnego miesięcznego śred-

niego salda konta w wysokości 1 000 zł lub minimalnego miesięcznego średniego salda lokat w wysokości 2 500 zł lub po 

dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A. 

lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. 

Średnie miesięczne saldo konta obliczane jest jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzie-

lona przez ilość dni w danym miesiącu. Średnie miesięczne saldo lokat to saldo środków zgromadzonych na innych rachun-

kach oraz na wszystkich posiadanych lokatach, obliczane jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, 

podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Moto Konta w Tabeli Opłat 

i Prowizji dla Konsumentów dostępnej na www.toyotabank.pl

ASPEKTY PODATKOWE
Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa 

Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP), nie stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing Polska 

Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmienne interpretacje przepisów przez organy podatko-

we. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym.Niniejsza informacja ma na celu wyłącznie przed-

stawienie aspektów podatkowych produktów oferowanych przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Dokonując publikacji oraz 

rozpowszechniania niniejszej informacji Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie działa w roli podmiotu doradczego. Jednocześnie 

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie zna i nie bada sytuacji podatkowej podmiotów, do których skierowana jest niniejsza in-

formacja oraz nie pozyskuje informacji na temat przyczyn, którymi kierują się podmioty decydujące się na zakup oferowanych 

przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. produktów. Z tego względu niniejsza informacja nie stanowi schematu podatkowego 

w rozumieniu przepisów Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2019.900), a jej publikacja i rozpowszechnianie przez 

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie stanowi udostępniania, przygotowania do wdrożenia lub dokonania pierwszej czynności 

związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

INFORMACJE PRAWNE

KREDYT TOYOTA EASY NOWE I UŻYWANE
Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy na zakup nowego samochodu w cenie 154000,00 zł, wpłata własna 68680,00 

zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,88 %, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowych kosztów) 85320,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 113828,60 zł, oprocentowanie zmienne 8,99 %, cał-

kowity koszt kredytu 28508,57 (w tym prowizja 5,80 % (4948,56 zł) odsetki 23560,01 zł), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 

1612,31 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 38050,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-17 na reprezentatywnym 

przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego 

samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy na zakup używanego samochodu w cenie 100380,00 zł, wpłata własna 

37900,00 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,46 %, cał-

kowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 62480,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 83439,51 zł, oprocentowanie zmienne 

9,49 %, całkowity koszt kredytu 20959,51 (w tym prowizja 5,60 % (3498,88 zł) odsetki 17460,63 zł), 47 miesięcznych rat równych 

w wysokości 1272,33 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 23640,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-17 na re-

prezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla 

kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy w promocji „Kredyt Toyota Easy Wiosna” na zakup nowego samochodu w ce-

nie 128 350,00 zł, wpłata własna 53 515,60 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocento-

wania (RRSO) wynosi 9,76 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 74 834,40 zł, całkowita kwota do zapłaty 96 

348,59 zł, oprocentowanie zmienne 6,99 %, całkowity koszt kredytu 21 514,20 (w tym prowizja 6,39 % (4 781,92 zł) odsetki 16 732,28 

zł), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 1 231,80 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 38 454,00 zł. Kalkulacja została dokonana 

na dzień 2023-03-31 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) 

i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Kredyt niższych rat to produkt Kredyt Toyota Easy. Wybierając Kredyt niższych rat zawierasz umowę Kredytu Toyota Easy. Przy-

znanie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Toyota Bank.

Kredyt standardowy to produkt Standard Kredyt. Wybierając Kredyt standardowy zawierasz umowę Standard Kredytu. 

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy „Wiosna” na zakup używanego samochodu w cenie 91 228,00 zł, wpłata 

własna 35 960,00 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,00 

%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 55 268,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 74 403,18 zł, oprocentowanie 

zmienne 8,99 %, całkowity koszt kredytu 19 135,18 (w tym prowizja 6,19 % (3 421,09 zł) odsetki 15 714,09 zł), 47 miesięcznych rat 

równych w wysokości 1 006,57 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 27 094,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-31 

na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) 

dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

KREDYT TOYOTA EASY GR NOWE I UŻYWANE
Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy GR „Wiosna” na zakup nowego samochodu w cenie 127 680,00 zł, wpłata 

własna 52 889,00 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,04 

%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 74 791,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 98 461,62 zł, oprocentowanie 

stałe 7,99 %, całkowity koszt kredytu 23 670,62 (w tym prowizja 6,60 % (4 921,25 zł) odsetki 18 749,37 zł), 47 miesięcznych rat rów-

nych w wysokości 1 337,46 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 35 601,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-03-31 na 

reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla 

kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy GR na zakup używanego samochodu w cenie 90150,00 zł, wpłata własna 

32620,00 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,80 %, cał-

kowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 57530,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 79671,90 zł, oprocentowanie zmienne 

10,49 %, całkowity koszt kredytu 22141,90 (w tym prowizja 6,20 % (3566,86 zł) odsetki 18575,04 zł), 47 miesięcznych rat równych 

w wysokości 1157,70 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 25260,00 zł.Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-17 na reprezen-

tatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredyto-

wanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

KINTO ONE LEASING NIŻSZYCH RAT
Rata miesięczna netto Leasingu KINTO One wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata 

własna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do 60 000 km w trakcie trwania umowy (dla modeli AYGO i Yaris 

do 45 000 km). Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. Szczegóły Leasingu KINTO One i ostateczne warunki finan-

sowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia 2022-08-01. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu KINTO One 

jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 

3–4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy 

przez Toyota Leasing. W związku z korzystaniem z Leasingu KINTO One są pobierane opłaty przewidziane w Tabeli Opłat 

i Prowizji Toyota Leasing.

KREDYT STANDARDOWY NOWE I UŻYWANE
Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu na zakup nowego samochodu w cenie 125390,00 zł, wpłata własna 

76246,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,26 %, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 49144,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 60714,00 zł, oprocentowanie 

zmienne 10,49 %, całkowity koszt kredytu 11570,00 (w tym prowizja 5,60 % (2752,06 zł) odsetki 8817,94 zł), 36 miesięcznych 

rat równych w wysokości 1686,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-17 na reprezentatywnym przykładzie. 

Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samocho-

du, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu na zakup używanego samochodu w cenie 85720,00 zł, wpłata własna 

45300,00 zł, czas obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,43 %, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 40420,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 53441,28 zł, oprocentowanie 

zmienne 11,49 %, całkowity koszt kredytu 13021,28 (w tym prowizja 5,60 % (2263,52 zł) odsetki 10757,76 zł), 48 miesięcznych 

rat równych w wysokości 1113,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-10-18 na reprezentatywnym przykładzie. 

Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samocho-

du, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.

Kredyt standardowy to produkt Standard Kredyt. Wybierając Kredyt standardowy zawierasz umowę Standard Kredytu.

KREDYT JEDNORATOWY NOWE I UŻYWANE
Reprezentatywny przykład dla Kredytu Jednoratowego na zakup nowego samochodu w cenie 140266,00 zł, wpłata własna 

70133,00 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,18 %, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów 70 133,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 73 492,76 zł, oprocentowa-

nie stałe 0,00 %, całkowity koszt kredytu 8 542,20 (w tym prowizja 12,18 % (8542,20 zł) odsetki 0,00 zł), jedna rata płatna 

jednorazowo w 12 miesiącu umowy w wysokości 78675,20 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-04-05 na repre-

zentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla 

kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.
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