
Obowiązuje od 02.12.2013 r.
Tabela opłat i prowizji dla konsumentów 

konTa

karty debetowe

Przelewy / zlecenia

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

Wyciągi i pozostałe opłaty 

Lokata overnight

Opłata za aktywację Lokaty Overnight   25 zł rocznie

1) Konto otwierane w pakiecie z Kontem Oszczędnościowym 2) Konto otwierane w pakiecie z Kontem Oszczędnościowym oraz bezpłatnymi ubezpieczeniami MOTO Assistance i Travel Assistance (szczegóły na stronie  
www.toyotabank.pl) 3) Konto Oszczędnościowe otwierane jest w pakiecie z Kontem Osobistym lub Kontem Jedynym 4) Konto otwierane w pakiecie z Kontem Oszczędnościowym5) Warunki obowiązujące dla umów Konta 
Enter zawartych do dnia  01.12.2013 6) Konto Super Click otwierane w pakiecie z Kontem Click 7) Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III lub Ruby Passion w wysokości  
1000 PLN miesięcznie, w przypadku karty debetowo-lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasadach określonych w regulaminie 
Programu Partnerskiego Toyota MORE. 8) Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III lub Ruby Passion w wysokości 400 PLN miesięcznie, w przypadku karty debetowo- 
lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasadach określonych w regulaminie Programu Partnerskiego Toyota MORE. 
9) Opłata zwracana w przypadku posiadania średniej sumy sald w wysokości min. 10 000 PLN w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym opłata została pobrana. Dotyczy sumy sald na: lokatach w Banku  
z oferty dla konsumentów. Opłata zwracana za okres od otwarcia konta do zakończenia miesiąca w którym zostało otwarte. 10) Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III  
lub Ruby Passion w wysokości 1000 PLN miesięcznie, w przypadku karty debetowo-lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasa-
dach określonych w regulaminie Programu Partnerskiego Toyota MORE. 11) Opłata roczna 12) Opłata miesięczna 13) Opłata roczna 14) Opłata pobierana jedynie w przypadku wydania duplikatu karty z powodu uszkodzenia  
lub zniszczenia karty. 15) Opłata pobierana jedynie w przypadku ponownego wydania tokena z powodu uszkodzenia lub zniszczenia tokena.

Opłata za wysłanie wyciągu miesięcznego (papierowy) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł
Wysłanie wyciągu miesięcznego (elektroniczny) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
Opłata za wysłanie duplikatu wyciągu miesięcznego (papierowy) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł
Opłata za wysłanie duplikatu wyciągu miesięcznego (elektroniczny) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł
Odzyskanie przez Bank środków pieniężnych z transakcji płatniczej  
wykonanej przez Bank zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę unikatowym 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł
identyfikatorem ale na rzecz niezamierzonego przez Zleceniodawcę odbiorcy
Opłata za wydanie tokena bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
Opłata za ponowne wydanie tokena15) 65 zł n.d. 65 zł 65 zł 65 zł 65 zł n.d.
Opłata za przygotowanie i wysłanie opinii bankowej
lub innego dokumentu bankowego 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Opłata za przygotowanie i wysłanie potwierdzenia transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

Wydanie karty bez opłat bez opłat n.d. bez opłat bez opłat bez opłat n.d.
Opłata za posiadanie karty bez opłat bez opłat n.d. 2,50 zł10) 30 zł11) 1 zł12) n.d.
Opłata za wydanie karty dodatkowej bez opłat bez opłat n.d. bez opłat bez opłat bez opłat n.d.
Opłata za posiadanie karty dodatkowej (opłata miesięczna) 2,50 zł 2,50 zł n.d. 2,50 zł 30 zł13) 2,50 zł n.d.
Opłata za wydanie duplikatu karty14) 30 zł 30 zł n.d. 30 zł 30 zł 30 zł n.d.
Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat n.d. bez opłat bez opłat bez opłat n.d.

Rodzaj konta / opłata      Osobiste1)           Jedyne2)   Oszczędnościowe3)    Hybrydowe      Enter4,5)  Click  Super Click6)

Prowadzenie konta (opłata miesięczna) 2,50 zł7) 2,49 zł 8) bez opłat 10 zł 2,50 zł 9) bez opłat bez opłat

Prowizja od wpłaty/wypłaty gotówkowej 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł 1% min. 10 zł
Opłata za czwartą i kolejną wypłatę gotówki w miesiącu, w dowolnym  
krajowym bankomacie 4,50 zł 4,50 zł n.d. 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł n.d.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł n.d. 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł n.d.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju w walucie innej niz PLN 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł n.d. 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł n.d.
Opłata za sprawdzenie dostępnych środków poprzez bankomat 2 zł 2 zł n.d. 2 zł 2 zł 2 zł n.d.

Przelew/zlecenie wewnętrzne i zewnętrzne raz w miesiącu w ramach
kanału dostępu (1) Internet i automatyczny serwis tel.(2) Centrum tel.
(3) SMS (nie dotyczy opłat US i ZUS) n.d. n.d. bez opłat n.d. n.d. n.d. bez opłat
Opłata za kolejny przelew/zlecenie wewnętrzne i zewnętrzne n.d. n.d. 9 zł n.d. n.d. n.d. 9 zł 
Internet
Ustanowienie lub modyfikacja przelewu z datą przyszłą, 
zlecenia stałego, zdefiniowania odbiorcy bez opłat bez opłat n.d. 0,50 zł bez opłat bez opłat n.d.
Przelew zewnętrzny, zewnętrzne zlecenie stałe bez opłat bez opłat n.d. 0,50 zł 0,50 zł bez opłat n.d.
Przelew wewnętrzny, wewnętrzne zlecenie stałe bez opłat bez opłat n.d. 0,50 zł 0,50 zł bez opłat n.d.
Przelew do US 3 zł 3 zł 9 zł 3 zł 3 zł bez opłat 9 zł
Przelew do ZUS (opłata za każdą składkę) 1 zł 1 zł 9 zł 1 zł 1 zł bez opłat 9 zł
Telefon
Ustanowienie lub modyfikacja przelewu z datą przyszłą, 
zlecenia stałego, zdefiniowania odbiorcy 3 zł 3 zł n.d. 3 zł 3 zł 3 zł n.d.
Przelew zewnętrzny i wewnętrzny, zlecenie stałe, polecenie zapłaty 3 zł 3 zł n.d. 3 zł 3 zł 3 zł n.d.
Przelew do US 5 zł 5 zł 9 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9 zł
Przelew do ZUS (opłata za przelew bez względu na ilość składek) 5 zł 5 zł 9 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9 zł
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kREDYTY/PoŻYCZkI
Rodzaj produktu / opłata  Kredyt samochodowy

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 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 
Opłata za przygotowanie historii spłat kredytu   150 zł 
Opłata za udostępnienie poświadczenia pełnomocnictwa pracownika Banku   25 zł 
Opłata za wystawienie promesy wypłaty kredytu   20 zł
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu13)   2% min 100 zł
Prowizja za udzielenie   od 2,5% 
Opłata za wypożyczenie karty pojazdu         20 zł 
Opłata za wysłanie kopii umowy kredytowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem   1 0 zł
Wydłużenie terminu zwrotu karty pojazdu do Banku   20 zł
13) Prowizja nie dotyczy kredytów konsumenckich, z wyjątkiem kredytów konsumenckich o stałej stopie oprocentowania udzielonych od 18.12 2011 r., dla których Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w umowie.

Linia kredytowa
Rodzaj opłaty  
Opłata przygotowawcza   50 zł 
Prowizja za przyznanie linii kredytowej   1% 
Prowizja za odnowienie linii kredytowej    1% 
Prowizja za zmianę kwoty linii kredytowej   1%

Rodzaj produktu / opłata  Kredyt na samochód wnioskowany Kredyt na przedłużoną Pożyczka
 w ramach bankowości elektronicznej gwarancję 
Opłata przygotowawcza   0 zł 0 zł 50 zł 
Prowizja za udzielenie   0% 0% od 3% 
Opłata za zmianę harmonogramu spłaty   20 zł 20 zł 20 zł 
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy w przypadku wniosku Klienta o zmianę warunków umowy  50 zł 50 zł 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 n.d. n.d. 
Opłata za wydanie opinii bankowej/zaświadczenia na życzenie Klienta   30 zł 30 zł 30 zł 
Opłata za przygotowanie historii spłat   150 zł 150 zł 150 zł 
Opłata za udostępnienie poświadczenia pełnomocnictwa pracownika Banku   25 zł 25 zł 25 zł 
Opłata za wystawienie promesy wypłaty   20 zł 20 zł 20 zł 
Opłata za przygotowanie i wysłanie dokumentu bankowego   30 zł 30 zł 30 zł

kaRTY kREDYToWE
 Black Pearl, Ice Rose i karta Double Gold
 kredytowo-lojalnościowa
Rodzaj produktu / opłata Toyota More
Opłata za wydanie lub odnowienie karty 60 zł14)  120 zł14)

Opłata za kolejny rok posiadania karty 60 zł15)  120 zł16)

Opłata za wydanie i kolejny rok posiadania karty dodatkowej 30 zł  60 zł 
Opłata za zmianę limitu kredytowego na wniosek Posiadacza karty 20 zł   20 zł 
Opłata za obsługę karty (nie pobierana, jeżeli Klient wykona minimum 4 transakcje kartą w cyklu rozliczeniowym)  4 zł   5 zł 
Opłata za wydanie duplikatu karty17) 30 zł   60 zł 
Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat   bez opłat 

Wyciągi i pozostałe opłaty
Opłata za wysłanie wyciągu z karty w wersji papierowej 5 zł   5 zł 
Opłata za wysłanie wyciągu z karty w wersji elektronicznej bez opłat   bez opłat 
Opłata za wysłanie duplikatu wyciągu z karty w wersji papierowej 10 zł   10 zł 
Opłata za wysłanie duplikatu wyciągu z karty w wersji elektronicznej 5 zł   5 zł 
Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji 20 zł   20 zł 

Wypłaty gotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju 3% min. 7,50 zł   3% min. 7,50 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 3% min. 10 zł   3% min. 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju w walucie innej niż PLN 3% min. 10 zł              3% min. 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki w kasie innego banku (w kraju i za granicą) 10 zł   10 zł
Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą 450 zł   450 zł
Opłata za sprawdzenie dostępnych środków poprzez bankomat  2 zł   2 zł 
14) Opłata pobierana niezależnie od daty aktywacji karty. W przypadku aktywacji karty w okresie 45 dni od daty wydania karty, opłata nie zostanie pobrana
15)  Opłata pobierana niezależnie od daty aktywacji karty. Opłata zredukowana w 100% w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Black Pearl lub Ice Rose w wysokości 18 000 PLN rocznie od daty otwarcia rachunku 

karty, w przypadku karty kredytowo-lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasadach określonych w regulaminie Programu MORE.
16) Opłata pobierana niezależnie od daty aktywacji karty. Opłata zwracana w 100% w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartą w wysokości 24 000 zł rocznie od daty otwarcia rachunku karty.
17) Oplata pobierana w jedynie w przypadku wydania duplikatu karty z powodu uszkodzenia lub zniszczenia karty 
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Współczynnik miesięcznej składki ubezpieczeniowej

Rodzaj kredytu samochodowego

Rodzaj ubezpieczenia
Kredyt Atut,  

Kredyt Sezonowy Kredyty Niskie Raty Kredyt Jednoratowy

Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców Kredytu Samochodowego i Ubezpieczenie na Życie  
oraz Ryzyka Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku w Środku Lokomocji *0,0674% *0,0674% *0,1837%

Ubezpieczenie straty finansowej – GAP INDEX dla nowych samochodów **0,0767% **0,0767% **0,0767%

Ubezpieczenie straty finansowej – GAP INDEX dla używanych samochodów **0,0993% **0,0993% **0,0993%
Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub zakończenia działalności gospodarczej,  
czasowej niezdolności do pracy albo hospitalizacji *0,1650% *0,1650 *0,1650%

UbEZPIECZEnIa

 Karty Debetowe Super Red III, Ruby Passion Karty kredytowe Double Gold
 i kredytowe Black Pearl, Ice Rose oraz
Opłata miesięczna karty płatniczo-lojalnościowe Toyota More

Moto assistance               2 zł miesięcznie                     w cenie karty 
Tele assistance               2 zł miesięcznie                     w cenie karty 
Home assistance               2 zł miesięcznie                     w cenie karty
Przedłużona gwarancja wariant 12 m-cy             9 zł miesięcznie                9 zł miesięcznie 
Przedłużona gwarancja wariant 24 m-ce             15 zł miesięcznie               15 zł miesięcznie 
Mobile assistance               5 zł miesięcznie                5 zł miesięcznie 
Travel assistance               5 zł miesięcznie                5 zł miesięcznie 
Bezpieczna tożsamość              2 zł miesięcznie                2 zł miesięcznie 
Bezpieczna płatność               1 zł miesięcznie                1 zł miesięcznie 
Opiekun kariery               2 zł miesięcznie                2 zł miesięcznie
Bike assistance               10 zł miesięcznie               10 zł miesięcznie 

 UbEZPIECZEnIa Do kaRTY kREDYToWEj

 Black Pearl, Ice Rose i karta Double Gold
 kredytowo-lojalnościowa
Rodzaj opłaty Toyota More
Składka za ubezpieczenie bezpieczny kredyt18) 0,25%  0,25% 
Opłata za ubezpieczenie bezpieczny portfel (miesięcznie) 5 zł  5 zł
Opłata za ubezpieczenie bezpieczna karta (miesięcznie) 3 zł  w cenie karty
18) Opłata pobierana miesięcznie od przyznanego limitu karty kredytowej.

UbEZPIECZEnIa Do kREDYTU SaMoCHoDoWEGo

*miesięczna składka liczona jest jako iloczyn współczynnika miesięcznej składki ubezpieczeniowej i kwoty Kredytu Samochodowego wskazanej w umowie kredytu samochodowego 
**miesięczna składka liczona jest jako iloczyn współczynnika miesięcznej składki ubezpieczeniowej i wysokości ceny samochodu wskazanej w umowie kredytu samochodowego

UbEZPIECZEnIE - oCHRona PRaWna D.a.S. DLa kLIEnTÓW ToYoTa bank
Rodzaj opłaty 
Suma ubezpieczenia 30.000 zł                75.000 zł  100.000 zł 
Składka w ratach miesięcznych 45 zł                         63 zł  91 zł

UbEZPIECZEnIa Do kaRTY DEbEToWEj
Rodzaj ubezpieczenia / opłata  Osobiste Oszczędnościowe Hybrydowe Enter Click 
Opłata za ubezpieczenie bezpieczny portfel (miesięcznie) 5 zł n.d. 5 zł 5 zł 5 zł 
Opłata za ubezpieczenie bezpieczna karta (miesięcznie) 3 zł n.d. 3 zł 3 zł 3 zł

InnE oPŁaTY
Usługi SMS-owe 

Rodzaj opłaty  
Opłata za usługę SMS-banking Moje Konto (10 SMS-ów miesięcznie)    5 zł 
Opłata za usługę SMS-banking Moja Karta kredytowa (10 SMS-ów miesięcznie)   5 zł 
Opłata za usługę SMS-banking Moje Finanse (25 SMS-ów miesięcznie)   10 zł 
Opłata za komunikaty SMS-owe ponad ilość otrzymaną w pakiecie   0,30 zł
Opłata za obsługę zajęcia egzekucyjnego*   75 zł
* Każdorazowo za odrębne zajęcie egzekucyjne. 
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InnE oPŁaTY
opłaty za monitoring należności lub monitoring wykonywania umów zawartych z bankiem 

Opłaty windykacyjne*  
- wysłanie upomnienia przy wykorzystaniu SMS (1 płatny SMS / miesiąc)   1 zł 
- upomnienie telefoniczne (1 płatny telefon / miesiąc)   10 zł 
- wysłanie upomnienia listem zwykłym (1 płatne upomnienie / miesiąc)   20 zł
- wysłanie wezwania do zapłaty listem zwykłym (1 płatne wezwanie / miesiąc)   20 zł
- wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (1 płatne ostateczne wezwanie do zapłaty / miesiąc)   30 zł 
-  koszty windykacji obejmujące działania zewnętrznej firmy windykacyjnej z tytułu wykonywania przez tą firmę usług windykacyjnych należności  

Banku wynikających z Umowy kredytu według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 1050,00 PLN
*W przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego Bank może prowadzić ww. płatne czynności windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. W ramach działań własnych Bank, 
w pierwszej kolejności, wysyła upomnienie przy wykorzystaniu SMS w ciągu 5 dni od powstania wymagalnej wierzytelności Banku. Jeżeli czynność ta nie doprowadzi do spłaty zaległości w terminie 3 dni od daty wysłania SMS, 
Bank może podjąć próbę kontaktu telefonicznego. W przypadku braku spłaty zaległości w ciągu kolejnych 5 dni Bank może wysłać upomnienie listem zwykłym, a następnie wezwanie do zapłaty po bezskutecznym upływie  
terminu wyznaczonego w upomnieniu, który wynosi od 10 do 20 dni. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, Bank może wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty lub przekazać czynności windykacyjne zewnętrznej 
firmie windykacyjnej. (Zlecenie to następuje nie wcześniej niż po upływie 20 dni od powstania wymagalnej wierzytelności Banku.

Pozostałe opłaty
Rodzaj opłaty  
Opłata za ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci   15 zł 
Opłata za zmianę dyspozycji na wypadek śmierci   15 zł 
Opłata za odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci   15 zł
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