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RACHUNKI
Rachunek bieżący

Rodzaj opłaty
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 15 zł
Wydanie karty debetowej Toyota Quick Silver 40 zł
Opłata za wydanie i kolejny rok posiadania karty Toyota Quick Silver 40 zł
Opłata za wydanie i kolejny rok posiadania karty dodatkowej Toyota Quick Silver 40 zł
Opłata za wydanie duplikatu karty 40 zł
Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat
Prowizja od transakcji bezgotówkowej1) 0 zł
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Ustanowienie lub modyfikacja przelewu zdefiniowanego, zlecenia stałego, zdefiniowania odbiorcy bez opłat2)

Przelew Sorbnet3) 20 zł
Przelew zewnętrzny i wewnętrzny, zlecenie stałe, przelewy do US – do 1000 transakcji miesięcznie bez opłat2)
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Ustanowienie lub modyfikacja przelewu zdefiniowanego, zlecenia stałego, zdefiniowania odbiorcy 3 zł
Przelew zewnętrzny i wewnętrzny, zlecenie stałe, polecenie zapłaty 3 zł
Przelew SORBNET3) 30 zł
Przelew do Urzędu Skarbowego 5 zł
Przelew do ZUS 3 zł
Zmiana limitu karty 5 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju 5 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą1) 5 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju w walucie innej niż PLN1) 3% min. 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki w kasie banku w kraju i za granicą 3% min. 10 zł
Opłata za sprawdzenie dostępnych środków poprzez bankomat 2 zł
Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą 450 zł
Opłata za przygotowanie i wysłanie opinii bankowej lub innego dokumentu bankowego 30 zł
Opłata za przygotowanie i wysłanie potwierdzenia transakcji 5 zł
Opłata za wysłanie wyciągu miesięcznego (papierowy) 5 zł

Wysłanie wyciągu miesięcznego (elektroniczny) bez opłat
Prowizja od wpłaty gotówkowej4) 1%
Prowizja od wypłaty 
gotówkowej w 
oddziale5)

do 50 000 zł 0,4% od kwoty wypłaty plus 150 zł

powyżej 50 000 zł 0,4% od kwoty wypłaty plus 569 zł

Odzyskanie przez Bank środków pieniężnych z transakcji płatniczej wykonanej przez Bank zgodnie z podanym przez 
Zleceniodawcę unikatowym identyfikatorem, ale na rzecz niezamierzonego przez Zleceniodawcę odbiorcy 60 zł

Bankowość Korporacyjna
Rodzaj opłaty
Aktywowanie usługi Bankowości Korporacyjnej 50 zł
Opłata za korzystanie z usługi Bankowości Korporacyjnej (miesięcznie) 100 zł
Przelewy zewnętrzne 0,75 zł
Przelewy wewnętrzne bez opłat
Wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej bez opłat

Udostępnienie usługi Płatności Masowych
opłata ustalana 

indywidualnie dla 
klienta

1)  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż PLN (złoty polski), Toyota Bank Polska S.A. pobiera dodatkowo prowizje za 
przewalutowanie transakcji w wysokości 4% wartości transakcji

2) Powyżej 1000 transakcji miesięcznie koszt każdej kolejnej - 1 zł.
3)  Przelew realizowany tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Przelew zlecony do godz. 15:00 zostanie wysłany do banku odbiorcy w tym samym dniu. Przelew 

zlecony po godzinie 15:00 zostanie wysłany do banku odbiorcy następnego dnia roboczego.
4) Nie mniej niż 10 zł.
5) Wypłata gotówki w oddziale realizowana w oddziale Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy ulicy Traugutta 7/9.
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KARTY KREDYTOWE*
Karta charge Toyota Business Gold

Rodzaj opłaty
Opłata za wydanie karty Toyota Business Gold (jednorazowo) 200 zł
Opłata za kolejny rok posiadania karty Toyota Business Gold 200 zł
Opłata za wydanie i kolejny rok posiadania karty dodatkowej Toyota Business Gold 200 zł
Opłata za wydanie duplikatu karty 200 zł
Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat
Opłata za wysłanie wyciągu z rachunku karty
– w wersji papierowej 5 zł
– w wersji elektronicznej bez opłat
Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty
– w wersji papierowej 10 zł
– w wersji elektronicznej 5 zł
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji 20 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą2) 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki w kasie banku w kraju i za granicą 10 zł
Opłata za sprawdzenie dostępnych środków poprzez bankomat 2 zł
Opłata za zmianę limitu kredytowego na wniosek Posiadacza karty 20 zł
Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą 450 zł
Opłata za przeliczenie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż euro 2%
Prowizja za transakcję bezgotówkową1, 2) 1%
1) Prowizja od transakcji bezgotówkowych pobierana od kwoty transakcji.
2)  W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż PLN (złoty polski), Toyota Bank Polska S.A. pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji  

w wysokości 4% wartości transakcji

* Warunki obowiązujące dla umów Kart Kredytowych zawartych do dnia 22.04.2022 r.
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KREDYTY/POŻYCZKI
Kredyt samochodowy

Rodzaj opłaty
Opłata za zmianę harmonogramu spłaty kredytu 20 zł
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej w przypadku wniosku Klienta o zmianę warunków umowy 50 zł
Opłata za przewalutowanie kredytu 150 zł
Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu w sprawie zaległości w spłacie 20 zł
Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu w związku z brakiem dostarczenia w terminie do banku karty pojazdu 50 zł
Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu w związku z brakiem 
dostarczenia w terminie do banku kopii polisy AC wraz z dokonaną cesją 50 zł

Opłata za wydanie opinii bankowej/ zaświadczenia na życzenie Klienta 30 zł

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 2% wartości spłacanego 
kapitału nie mniej niż 100 zł

Opłata za przygotowanie historii spłat kredytu 150 zł
Opłata za udostępnienie poświadczenia pełnomocnictwa pracownika banku 25 zł
Opłata za wystawienie promesy spłaty kredytu 20 zł
Prowizja za udzielenie Kredytu Toyota Easy na samochody nowe od 3%
Prowizja za udzielenie Standard Kredytu na samochody nowe od 3%
Prowizja za udzielenie Kredytu Jednoratowego na samochody nowe od 10,49%
Prowizja za udzielenie Kredytu Toyota Easy na samochody używane od 3%
Prowizja za udzielenie Standard Kredytu na samochody używane od 3%
Prowizja za udzielenie Kredytu Jednoratowego na samochody używane od 10,49%
Prowizja za udzielenie Kredytu Toyota Easy GR (Gwarancja Raty) na samochody nowe i używane od 3%
Prowizja za udzielenie Standard Pożyczki bez AC od 4%
Prowizja za udzielenie Kredytu na Refinansowanie 0%
Opłata za wysłanie kopii umowy kredytowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem 10 zł

Linia kredytowa
Rodzaj opłaty
Opłata przygotowawcza 100 zł
Prowizja za przyznanie limitu kredytowego 0,25 - 5,00%
Prowizja za odnowienie limitu kredytowego 0,25 - 5,00%
Prowizja za zmianę kwoty limitu kredytowego 0,25 - 5,00%
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INNE OPŁATY
Opłata za monitoring należności

– monit telefoniczny (SMS) 5 zł
– monit listowny 20 zł
Zlecenie dochodzenia roszczeń z tytułu umowy zewnętrznej firmie windykacyjnej/zabezpieczenie/przejęcie 
przedmiotu kredytowania przez zewnętrzną firmę w ramach przeprowadzanych czynności windykacyjnych nie więcej niż 1200 zł

Opłata za wycenę techniczną kredytowanego pojazdu/koszty dodatkowe związane z transportem i 
przygotowaniem do sprzedaży pojazdu w ramach procesu windykacyjnego

wg rzeczywiście 
poniesionych przez Bank 

kosztów
Ugoda dotycząca spłaty zadłużenia 250 zł

Opłaty za opóźnienia w spłatach finansowanych samochodów (dotyczy tylko salonów sprzedaży)
0-10 dni 100 zł
11-20 dni 200 zł
21-30 dni 300 zł + 30 zł = 330 zł
31-40 dni 330 zł + 60 zł = 390 zł
41-50 dni 390 zł + 90 zł = 480 zł
51-60 dni 480 zł + 100 zł = 580 zł
61-70 dni 580 zł + 150 zł = 730 zł
71-80 dni 730 zł + 150 zł = 880 zł
81-90 dni 880 zł + 150 zł = 1030 zł
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