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UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO
Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu ___ pomiędzy:

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

[dla klientów wpisanych do KRS]

___ z siedzibą w Warszawie przy ulicy ___, ___ Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla ___, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ___, zwaną dalej 
Klientem, reprezentowanym przez ___.

[Dla klientów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej]

___ przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ___ z siedzibą w Warszawie przy  
ulicy ___, ___ Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającym 
numer REGON ___, NIP ___, zwanego dalej Klientem.

1.  Wyrażenia pisane wielka literą i niezdefiniowane w Umowie zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie 
Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców przez Toyota Bank Polska S.A. (Regulamin).

2.  Na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie, Bank udziela Klientowi posiadającemu Identyfikator 
___ Kredytu Samochodowego w kwocie ___ PLN (słownie: ___). Kredyt przeznaczony jest na realizację celu okre-
ślonego w pkt 5 Umowy. 

3.  Oprocentowanie Kredytu jest zmienne/stałe i na dzień zawarcia Umowy wynosi ___ % w skali roku. 

4.  Klient zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu Samochodowego zgodnie z postanowieniami Umowy, termi-
nowego zwrotu Kredytu Samochodowego wraz z odsetkami w wysokości obowiązującej zgodnie z Tabelą Opro-
centowania Toyota Bank Polska S.A. (Tabela Oprocentowania), oraz zapłaty prowizji i opłat wynikających z zgod-
nie z Tabelą Opłat i Prowizji Toyota Bank Polska S.A (Tabela Prowizji). Wysokość opłat i prowizji oraz zmiennego 
oprocentowania  mogą ulec zmianom na zasadach określonych w Regulaminie.

5.  Kredyt przeznaczony jest na pokrycie części kosztów zakupu samochodu opisanego szczegółowo w pkt 6 (Sa-
mochód/Przedmiot Kredytu) dodatkowego wyposażenia oraz kosztów wymienionych poniżej:

 a. Cena Samochodu   ________________________PLN 
 b. Cena dodatkowego wyposażenia ________________________PLN 
 c. Wkład własny    ________________________PLN 
 d. Koszt ubezpieczenia    ________________________PLN 
      W tym: 
      – ________________________PLN 
      – ________________________PLN 
      – ________________________PLN 
      – ________________________PLN 
 d. Prowizja Banku    ________________________PLN 
      Kwota kredytu wraz z prowizją Banku ________________________PLN
 e. (słownie: ________________________)

6. Samochodem jest:

 a. marka     ________________________ 
 b. model     ________________________ 
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 c. rok produkcji    ________________________ 
 d. nr nadwozia    ________________________

7. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu Samochodowego:

 a. przewłaszczenie na zabezpieczenie Samochodu, 
 b. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Samochodu, 
 c. depozyt karty pojazdu Samochodu, 
 d. inne ________________________ 

8.  Klient zobowiązuje się przelać na Bank jako zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Umowy, wszelkie pra-
wa Klienta wynikające z polis ubezpieczeniowych (typu AC i NW) dotyczących Samochodu w terminie 7 dni od 
zawarcia tych polis. Klient zawiadomi właściwego ubezpieczyciela o przelewie niezwłocznie po jego dokonaniu.

9.  Spłata Kredytu Samochodowego wraz z odsetkami nastąpi zgodnie z Harmonogramem stanowiącym integral-
ną część Umowy. Wszelkie płatności z tytułu Umowy należy kierować do Toyota Bank Polska S.A. nr rachunku 
________________________

10. Wypłata Kredytu nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Samochodu.

11.  Opóźnienie w spłacie raty, Kredytu Samochodowego lub ich części powoduje powstanie Zadłużenia Przetermi-
nowanego, od którego Bank nalicza Odsetki za Opóźnienie w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania 
tj. w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP 
i 5,5 punktów procentowych  w skali roku. Stopa Odsetek za Opóźnienie jest zmienna.

12.  W przypadku Kredytu Samochodowego o zmiennej stopie oprocentowania, stopa ta może ulec zmianie, nieza-
leżnie od przesłanek wskazanych w Regulaminie, również w przypadku wprowadzenia lub zmiany stawek opłat, 
podatków (innych niż od dochodów Banku) lub innego obciążenia publicznoprawnego przez właściwe organy 
państwowe, które wpływa na zwiększenie obciążeń podatkowych związanych z działalnością Banku, przy czym 
zmiana oprocentowania nie może przekroczyć wskaźnika wprowadzonej lub zmienionej opłaty, podatku lub 
innego obciążenia publicznoprawnego. Do trybu oraz skutków zmiany stopy oprocentowania stosuje się po-
stanowienia Regulaminu. W przypadku Kredytu Samochodowego o zmiennej stopie oprocentowania i Klientów 
będących osobami fizycznymi, stopa ta może ulec zmianie, na podstawie przesłanek  wskazanych w Regulami-
nie.

13.  Informacja o zmianie o zmianie oprocentowania przekazywana jest niezwłocznie Klientowi poprzez udostęp-
nienie zaktualizowanego Harmonogramu poprzez System bankowości Elektronicznej  i nie stanowi okoliczności 
uprawniającej Klienta do wypowiedzenia Umowy Kredytu Samochodowego. Zmienione oprocentowanie wiąże 
Klienta od dnia dokonania zmiany Harmonogramu

14.  Pozostałe warunki Umowy, w tym między innymi:

 a. zasady wypłaty i spłaty Kredytu, 
 b. warunki zmiany rocznej stopy oprocentowania, Odsetek za Opóźnienie oraz opłat i prowizji, 
 c. zasady i skutki spłaty Kredytu, 
 d. uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminów spłaty Kredytu,

 określa Regulamin stanowiący integralną część Umowy.

15.  Klient potwierdza, że otrzymał, zapoznał się z oraz akceptuje treść Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli 
Oprocentowania. Dokumenty te są ponadto dostępne na stronie www.toyotabank.pl.

16.  W celu zabezpieczenia spłaty Kredytu Samochodowego wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Klient 
przenosi na rzecz Banku prawo własności Samochodu pod warunkiem zawieszającym naruszenia przez Klienta 
postanowień Umowy, w szczególności naruszenia terminów spłaty Kredytu Samochodowego. O nabyciu prawa 
własności Samochodu w powyższym trybie Bank pisemnie powiadomi Klienta.

17.  Jeżeli co innego nie wynika z wyraźnego postanowienia Umowy, Regulaminu lub bezwzględnie obowiązują-
cego przepisu prawa, oświadczenia, powiadomienia oraz doręczenia dokonywane w związku z Umowami nie 
wymagają zachowania formy pisemnej i mogą następować elektronicznie, za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, poprzez System Bankowości Elektronicznej zgodnie z postanowieniami Umowy Bankowości 
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Elektronicznej oraz Regulaminu.

18.  Klient będący osobą fizyczną może zgłosić reklamację dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank 
zgodnie z poniższymi zasadami. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis reklamowanej nieprawidłowości 
i może zostać złożona:

 a. na piśmie - w siedzibie Banku lub za pośrednictwem poczty,  
 b. ustnie - telefonicznie lub osobiście w siedzibie Banku, 
 c.  elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub internetowego kanału dostępu Systemu 

Bankowości Elektronicznej. 

Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń. Późniejsze złożenie re-
klamacji może skutkować przedłużeniem okresu jej rozpatrywania, w szczególności z uwagi na konieczność uzyski-
wania danych archiwalnych. Bank ma prawo żądać dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rozpatrze-
nia reklamacji. Bank rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania oraz poinformuje Klienta na piśmie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez System Bankowości Elektronicznej o swoim rozstrzygnięciu. Od-
powiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej Bank wyśle wyłącznie na wniosek Klienta. W szcze-
gólnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi termin 
30 dni może zostać przedłużony, o czym Bank uprzednio poinformuje Klienta. Ogólne zasady przyjmowania i roz-
patrywania reklamacji dostępne są na stronie internetowej www.toyotabank.pl.

Pozostali Klienci mogą  zgłosić reklamację dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank zgodnie z posta-
nowieniami Regulaminu.

19.  Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od niniejszej Umowy bez podania przyczyn składając stosowne 
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystar-
czy wysłanie oświadczenia na adres Banku lub złożenie oświadczenia w siedzibie Banku przed jego upływem. 
Klient wyraża jednakże zgodę by Bank rozpoczął świadczenie usług przed upływem powyższego terminu. Wzór 
oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie www.toyotabank.pl.

20.  Umowa podlega prawu polskiemu.

21.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron.

W imieniu Banku     W imieniu Klienta

_________________________     _________________________

data i podpis (popisy)     data i podpis (popisy)
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[Dla klientów wpisanych do CEIDG]

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA KLIENTA

Wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego współmałżonka niniejszej Umowy.

________________________

[wpisać imię i nazwisko drukowanymi literami]

Data i Podpis: 

________________________

Sprzedawca: Potwierdzam wiarygodność powyższych danych, tożsamość osoby składającej podpis oraz własno-
ręczność złożonego podpisu na Umowie Kredytu Samochodowego, umowach zabezpieczających jej wykonanie 
oraz załącznikach do Umowy.          

Podpis ________________________ Data ________________________


