Tabela oprocentowania dla konsumentów
Obowiązuje od 01.01.2015
01.02.2016r.r.
KONTA

Konto osobiste
Oprocentowanie konta

0,10%

Brak kwoty minimalnej. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty
kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Konto Jedyne
Oprocentowanie konta

0,00%

Brak kwoty minimalnej. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od 02.12.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty
kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Konto Enter
Oprocentowanie konta

0,00%

Brak kwoty minimalnej. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od 14.02.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty
kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Indeksowane konto oszczędnościowe
Kwota
do 100 000 zł
powyżej 100 000 zł

Oprocentowanie*
Wibor 3M + 0,25%
Wibor 3M - 0,25%

Oprocentowanie dodatkowe
0,00%
0,00%

Oprocentowanie środków
1,97%
1,47%

* Oprocentowanie skonstruowane na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej lub pomniejszonej, w zależności od progu kwotowego, o marżę równą 0,25%. Odsetki naliczane odrębnie dla środków w danym przedziale
kwotowym. W danym kwartale kalendarzowym obowiązuje stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od 01.01.2016 r.
Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Konto oszczędnościowe
Kwota i oprocentowanie konta
Do 4 999,99 zł
5 000 - 19 999,99 zł
20 000 - 49 999,99 zł
50 000 zł i więcej

0,40%
0,40%
1,10%
2,00%

Brak kwoty minimalnej. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub
Karty kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Odsetki naliczane oddzielnie według oprocentowania dla kwot w danym przedziale.

Konto hybrydowe
Oprocentowanie konta

2,00%

Brak kwoty minimalnej. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty
kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Konto młodzieżowe Click
Kwota i oprocentowanie konta
Do 8 000 zł
8 000 zł i więcej

2,50%
0,50%

Brak kwoty minimalnej. Oprocentowanie nominalne zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty
kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Odsetki naliczane oddzielnie dla kwot w danym przedziale.

Konto oszczednościowe do konta Click – Super Click
Kwota i oprocentowanie konta
Do 10 000 zł
10 000 zł i więcej

3,00%
0,75%

Oprocentowanie nominalne zmienne. Brak kwoty minimalnej. Kapitalizacja odsetek na koniec miesiąca. Odsetki naliczane oddzielnie dla kwot w danym przedziale. Kwota maksymalna objęta oprocentowaniem 10 000 zł,
powyżej 10 000 zł oprocentowanie jak dla Konta Click. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią
sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

LOKATY

Lokata standardowa
Kwota i oprocentowanie:
Okres (miesiące)
2 000 - 4 999,99 zł
5 000 zł i więcej

1
0,75%
0,75%

3
1,95%
1,95%

Okres (w miesiącach) oprocentowanie stałe
6
9
2,25%
2,35%
2,25%
2,35%

12
2,35%
2,35%

24
2,70%
2,70%

36
2,80%
2,80%

Oprocentowanie stałe obowiązuje od 26.08.2015 r. Minimalna kwota lokaty 2000 zł. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty. W przypadku zerwania lokaty przed terminem wypłata 0,1 należnych odsetek.

Lokata Mocny procent - 2 dni
2.000 - 32.000 zł

Maksymalne oprocentowanie (stałe)
4,80%

- w okresie od 15.05.2014 do 14.08.2014 oprocentowanie 4,80% (maksymalne) dla lokat założonych i/lub
odnowionych w czwartki, a oprocentowanie 1 ,50% (minimalne) dla lokat założonych i/lub odnowionych
w innych dniach tygodnia
- dla lokat założonych od 15.08.2014 w każdy dzień tygodnia obowiązuje aktualne oprocentowanie minimalne
- kwota lokaty 2.000 - 32.000 zł
- kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

2
Minimalne oprocentowanie (stałe)
1,00%

- wypłata odsetek wraz z kapitałem na rachunek w Toyota Bank Polska S.A.na koniec okresu lokaty
- Maksymalnie 1 lokata na klienta
- założenie lokaty tylko przez System Bankowości Elektronicznej
- w przypadku zerwania lokaty wypłata 0,1 należnych odsetek
- możliwość automatycznego odnowienia lokaty: W przypadku automatycznego odnowienia lokaty
w czwartek obowiązuje oprocentowanie maksymalne, a w innych dniach tygodnia oprocentowanie
minimalne (w okresie od 15.05.2014 do 14.08.2014)
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Okres (w dniach)

Obowiązuje od 01.02.2016 r.
1

Tabela oprocentowania dla konsumentów
Obowiązuje od 01.01.2015
01.02.2016r.r.
LOKATY

Lokata 4%
Okres (w miesiącach)
od 3.000 zł do 10.000 zł

6
4,00%

- oprocentowanie stałe, obowiązuje od 16.07.2015 r.
- kwota lokaty od 3.000 zł do 10.000 zł
- kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty
- opcje rozliczenia:
1) odnowienie,
2) odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A.,

3) zerwanie (w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek)
- możliwość założenia lokaty tylko przez Bankolinię do 16.08.2015 r.
- możliwość założenia lokaty dla nowych klientów, którzy złożyli wniosek o Konto Jedyne
w okresie od 16.07.2015 r. do 31.07.2015 r. i nie posiadali konta w Toyota Bank Polska S.A.
w okresie od 16.07.2013 r do 15.07.2015 r.
- klient może posiadać maksymalnie 3 lokaty

Lokata aktywna - 12 miesięcy
Okres (w miesiącach)

12
Premia odsetkowa
2,00%

Oprocentowanie (stałe)
2,25%

5.000 zł
Warunki lokaty:
- kwota lokaty 5.000 - 50.000zł
- brak automatycznego odnowienia lokaty
- klient może posiadać maksymalnie jedną lokatę (w przypadku konta wspólnego współposiadacze
mogą posiadać jednocześnie jedną lokatę)

- wypłata odsetek bazowych wraz z kapitałem na konto w Toyota Bank Polska S.A. na koniec okresu lokaty
- wypłata premii odsetkowej co miesiąc na konto w ramch Promocji „Lokata aktywna edycja II”
- w przypadku zerwania lokaty wypłata 0,1 należnych odsetek
- możliwość założenia lokaty tylko przez System Bankowości Elektronicznej
- szczegółowe warunki wypłaty premii odsetkowej zostały określone w regulaminie Promocji
- produkt wycofany z oferty z dniem 18.03.2015 r.

Lokata Kapitalna - 3 miesiące (z dzienną kapitalizacją odsetek)
Miesiąc trwania lokaty
Oprocentowanie
nominalne w skali roku

1

2

3

średnia

0,50%

2,00%

3,50%

2,00%

Lokata Kapitalna - 6 miesięcy (z dzienną kapitalizacją odsetek)
Miesiąc trwania lokaty
Oprocentowanie
nominalne w skali roku

1

2

3

4

5

6

średnia

0,50%

0,75%

1,75%

2,50%

3,50%

4,50%

2,25%

Lokata Kapitalna - 12 miesięcy (z dzienną kapitalizacją odsetek)
Miesiąc trwania
lokaty
Oprocentowanie
nominalne
w skali roku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,50%

0,50%

1,70%

1,70%

2,00%

2,00%

2,50%

2,50%

3,50%

3,50%

4,50%

4,50%

średnia
2,45%

Lokata Kapitalna - 18 miesięcy (z dzienną kapitalizacją odsetek)
Miesiąc trwania
lokaty
Oprocentowanie
nominalne
w skali roku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

średnia

0,50% 0,50% 1,25% 1,25% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,45% 3,45% 3,65% 3,65% 4,50% 4,50% 2,65%

Lokata Kapitalna - 24 miesięcy (z dzienną kapitalizacją odsetek)

Miesiąc trwania
lokaty
Oprocentowanie
nominalne
w skali roku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,50%

0,50%

1,00%

1,00%

1,25%

1,25%

1,50%

1,50%

2,00%

2,00%

2,50%

2,50%

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3,00%

3,00%

3,25%

3,25%

3,50%

3,50%

3,75%

3,75%

4,00%

4,00%

5,00%

6,00%

średnia
2,65%
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Miesiąc trwania
lokaty
Oprocentowanie
nominalne
w skali roku

Obowiązuje od 01.02.2016 r.
2
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Tabela oprocentowania dla konsumentów
Obowiązuje od 01.01.2015
01.02.2016r.r.
LOKATY

Lokata Kapitalna - 36 miesięcy (z dzienną kapitalizacją odsetek)
Miesiąc trwania
1
2
3
4
5
6
7
lokaty
Oprocentowanie
nominalne
0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,25%
w skali roku
Miesiąc trwania
lokaty
Oprocentowanie
nominalne
w skali roku

19

20

21

22

23

24

8

9

10

11

12

13

14

15

1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75%

25

26

27

28

29

30

31

32

16

17

18

1,75% 2,00% 2,00% 2,00%
33

34

35

36

średnia

2,50% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2,75%
, 24 M, 36 M

- oprocentowanie stałe, progresja oprocentowania w miesiącach
- dzienna kapitalizacja odsetek

- minimalna kwota lokaty 5.000 zł
- brak sankcji odsetkowych i kapitałowych w przypadku zerwania lokaty przed terminem
- możliwość założenia tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej

Opcje
- odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A.
- odnowienie lokaty
- zerwanie lokaty

Lokata na Dzień Dobry

Oprocentowanie (stałe)

Okres (w dniach)
5.000 zł
Klient może założyć maksymalnie 3 lokaty w danym dniu do godziny 21.00. W przypadku złożenia dyspozycji
po godzinie 21.00 lokata zostanie przyjęta do realizacji następnego dnia.
Inne warunki:
- kwota lokaty 5.000zł

1
1,50%
- brak automatycznego odnowienia lokaty
- wypłata odsetek wraz z kapitałem na rachunek w Toyota Bank Polska S.A. na koniec okresu lokaty
- możliwość założenia lokaty tylko przez System Bankowości Elektronicznej
- w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek

Lokata Overnight

Oprocentowanie (stałe)

od 5.000 zł

Stawka POLONIA x 0,35

Oprocentowanie lokaty Overnight oparte jest na stawce O/N POLONIA, której wysokość dostępna jest codziennie od godziny 17.00 w ramach Infolinii oraz na stronie internetowej Banku.
Dzienna kapitalizacja odsetek. Obowiązuje od 12.08.2013 r.

Plan depozytowy +19 (okres do 3 dni)

Oprocentowanie (stałe)

Okres (w dniach)
od 5.000 zł
Inne warunki:
- oprocentowanie stałe
- minimalna kwota 5000 zł
- kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

1
0,40%

2
0,75%

3
1,00%

- w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek
- możliwość założenia tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej
– opcje rozliczenia:
1) odnowienie, 2) odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A., 3) zerwanie

Plan depozytowy +19 (okres 13 dni)
Okres (w dniach)
13.000 zł
– kwota lokaty 13.000 zł
– maksymalna ilość lokat dla jednego klienta wynosi 10, a łączna kwota zdeponowana na wszystkich
10 lokatach nie może przekroczyć 130.000 zł
– oprocentowanie stałe
– kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

13
1,10%
– w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek
– możliwość założenia tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej
– opcje rozliczenia:
1) odnowienie, 2) odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A., 3) zerwanie

Plan depozytowy +19 (okres 22 dni)
22
1,20%

Okres (w dniach)
22.000 zł
– kwota lokaty 22.000 zł
– maksymalna ilość lokat dla jednego klienta wynosi 5, a łączna kwota zdeponowana na wszystkich
5 lokatach nie może przekroczyć 110.000 zł
– oprocentowanie stałe
– kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

– w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek
– możliwość założenia tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej
– opcje rozliczenia:
1) odnowienie, 2) odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A., 3) zerwanie

Plan depozytowy + 19 (okres 80 dni)
80
2,50%

Okres w dniach
od 3.000 zł do 7.000 zł
– kwota lokaty od 3.000 zł do 7.000 zł
– maksymalna ilość lokat dla jednego klienta wynosi 7 (w przypadku Konta Wspólnego współposiadacze
mogą posiadać jednocześnie 7 lokat)
– oprocentowanie stałe
– kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

– w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek
– możliwość założenia lokaty tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej
– Opcje rozliczenia:
1) odnowienie 2) odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A. 3) zerwanie

Plan depozytowy + 19 (okres 100 dni)
100
2,75%

Okres w dniach
od 3.000 zł do 10.000 zł
– w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek
– możliwość założenia lokaty tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej
– Opcje rozliczenia:
1) odnowienie 2) odsetki na konto w Toyota Bank Polska S.A. 3) zerwanie
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– kwota lokaty od 3.000 zł do 10.000 zł
– maksymalna ilość lokat dla jednego klienta wynosi 7 (w przypadku Konta Wspólnego współposiadacze
mogą posiadać jednocześnie 7 lokat)
– oprocentowanie stałe
– kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

Obowiązuje od 01.02.2016 r.
3

Tabela oprocentowania dla konsumentów
Obowiązuje od 01.01.2015
01.02.2016r.r.
LOKATY

Depozyt Plus
Okres (w miesiącach)
od 5.000 zł
13.000 zł

1
0,75%

s

3
2,20%

Oprocentowanie (stałe)
6
12
2,35%
2,50%

24

36

2,85%

Warunki:
- możliwość założenia tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej
- w trakcie zakładania lokaty oraz jej trwania Klient musi posiadać w banku aktywne Konto, Konto Młodzieżowe Click lub Konto Wspólne
- minimalna kwota depozytu 5.000 Zł, z wyjątkiem 24 i 36 miesięcy kwota lokaty 13.000 Zł/maksymalnie 10 lokat na jednego Klienta

2,85%

- w przypadku zerwania lokaty przed terminem wypłata 0,1 należnych odsetek
- oprocentowanie stałe
- kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

Indywidualny Plan O zczędzania (IPO 2.0)
Plan oszczędzania
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące

Nominalne
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Bonus Odsetkowy
20%
30%
40%
50%

Rentowność do:1
2,40%
2,60%
2,80%
3,00%

Top Bonus Odsetkowy
200%
200%
200%
200%

Rentowność do:2
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%

Warunki Indywidualnego Planu Oszczędzania (IPO 2.0):
- warunkiem założenia IPO 2.0 jest posiadanie konta w Toyota Bank Polska S.A.
- minimalna kwota IPO 2.0 wynosi 2.000zł
- oprocentowanie bazowe zmienne
- kapitalizacja trzymiesięczna liczona od początku miesiąca, w którym nastąpiła wpłata środków - minimalna kwota miesięcznej dopłaty wynosi 200zł
- możliwość założenia maksymalnie 3 IPO 2.0 na jednego klienta jednocześnie. W przypadku posiadania Konta Wspólnego, współposiadacze mogą założyć jednocześnie 3 lokaty IPO 2.0
- założenie IPO 2.0 jest możliwe tylko w Systemie Bankowości Elektronicznej lub przez Bankolinię
(wartość pojazdu pomniejszona o wysokość wpłaty własnej) w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
-dotrzymanie zadeklarowanego okresu oszczędzania,
-regularne wpłaty miesięczne w minimalnej kwocie 200zł
-maksymalny okres na zawarcie umowy kredytu/leasingu wynosi 60 dni od zakończenia IPO 2.0
(wartość pojazdu pomniejszona o wysokość wpłaty własnej) w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
-dotrzymanie zadeklarowanego okresu oszczędzania,
-regularne wpłaty miesięczne w minimalnej kwocie 200zł
-aktywność transakcyjna kartami płatniczymi Toyota Bank Polska S.A. (minimum 3 transakcje w każdym miesiącu trwania IPO 2.0 na łączną kwotę przynajmniej 150zł).
-maksymalny okres na zawarcie umowy kredytu/leasingu wynosi 60 dni od zakończenia IPO 2.0
1
Wartość procentowa stanowiąca powiększenie oprocentowania nominalnego o wysokość „Bonusu Odsetkowego”
2
Wartość procentowa stanowiąca powiększenie oprocentowania nominalnego o wysokość „Top Bonusu Odsetkowego”
Bonus Odsetkowy i Top Bonus Odsetkowy nie kumulują się - klient otrzymuje w zależności od spełnienia warunków Bonus Odsetkowy lub Top Bonus Odsetkowy. Bonus Odsetkowy i Top Bonus Odsetkowy wypłacane są oddzielnie dla każdego
IPO 2.0 powiązanego z odrębną umową kredytu lub leasingu na samochód. W przypadku zerwania IPO 2.0 przed zadeklarowanym terminem Bank nie wypłaca odsetek za ostatni nieskapitalizowany okres oraz Bonusa i Top Bonusa Odsetkowego.

Indywidualny plan oszczędzania – obowiązuje umowy zawarte od 01.07.2010
Plan oszczędzania
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy

Nominalne
2,00%
2,00%
2,00%

Bonus Odsetkowy
0%
0%
0%

Top Bonus* Odsetkowy
60%
80%
100%

Rentowność do:
3,20%
3,60%
4,00%

IPO
– Minimalna kwota wkładu początkowego 2000 zł
– Minimalna kwota systematycznego oszczędzania 200 zł
– Możliwość dopłat w każdym miesiącu dowolnej kwoty
– Oprocentowanie bazowe zmienne
– Kapitalizacja trzymiesięczna liczona od początku miesiąca, w którym nastąpiła wpłata środków.

Warunki wypłaty Top Bonusu Odsetkowego:

1/ dotrzymanie zadeklarowanego terminu oszczędzania
2/ regularne wpłaty miesięczne
– W przypadku zerwania Planu Oszczędzania przed zadeklarowanym terminem Bank nie wypłaca
odsetek za ostatni nieskapitalizowany okres Top Bonusu Odsetkowego

Lokata Specjalna
Okres
Oprocentowanie
Premia*
*Premia za posiadanie kredytu samochodowego w Toyota Bank Polska S.A. na dzień założenia lokaty
Warunki lokaty:
- kwota lokaty od 5.000 do 50.000 zł
- możliwość założenia lokaty przez System Bankowości Elektronicznej

9 miesięcy
2,00%
1,00%
- klient może posiadać maksymalnie jedną lokatę (w przypadku konta wspólnego
współposiadacze mogą posiadać jednocześnie tylko jedną lokatę)
- brak automatycznego odnowienia lokaty
- wypłata odsetek wraz z kapitałem na koniec okresu lokaty na wskazany przez klienta rachunek bankowy
- w przypadku zerwania lokaty przed terminem Bank nie wypłaca odsetek

KREDYTY/POŻYCZKI

Linia Kredytowa
Oprocentowanie linii kredytowej

indywidualnie1)

1) Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 24.10.2012 r., oparte na średniej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca na miesiąc następny plus marża Banku. Miesięczne naliczanie odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo
debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty kredytowej – dwukrotność odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Pożyczka
Oprocentowanie nominalne
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 05.03.2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Obowiązuje od 01.02.2016 r.
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Okres
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

Tabela oprocentowania dla konsumentów
Obowiązuje od 01.01.2015
01.02.2016r.r.
KREDYTY/POŻYCZKI

Pożyczka Nr 1
Okres
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

Oprocentowanie nominalne
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%

- Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.02.2016 r. do 31.08.2016 r. dla nowych umów pożyczki zawartych w tym okresie.
- Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Comfort Pay (wariant pełnopłatny)
Okres
12 miesięcy

Oprocentowanie nominalne
8,5%

- Oprocentowanie zmienne
- Obowiązuje od 02.06.2014 r.
- Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Comfort Pay (wariant 0%)
Okres
12 miesięcy

Oprocentowanie nominalne
0%

- Oprocentowanie zmienne
- Obowiązuje od 01.07.2014 r.
- Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Kredyt na przedłużoną gwarancję
Okres
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy

Oprocentowanie nominalne
8,50%
10,00%
10,00%

- Oprocentowanie zmienne.
- Obowiązuje od 05.03.2015. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

KARTY KREDYTOWE

Karta kredytowa Toyota Black Pearl, Toyota Ice Rose i karta kredytowo-lojalnościowa Toyota More
Oprocentowanie karty kredytowej
Transakcje bezgotówkowe - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik
Transakcje gotówkowe
- czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik
Transakcje ratalne
- czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik
Minimalna kwota spłaty
– Rozłożenie transakcji na raty:
1/ minimalna kwota transakcji do rozłożenia na raty 500 zł,
2/ kredyt przeznaczony na dowolny cel,
3/ możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia bez kosztów,
4/ możliwość rozłożenia zadłużenia od 2 do 24 rat miesięcznych,
5/ okres spłaty do 24 miesięcy.

wskaźnik
0,83
0,85
0,59
5,00%

– Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów
procentowych.
– Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty kredytowej – dwukrotność
odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.
– Oprocentowanie zmienne, obowiązuje od 24.10.2012 r.
– Oprocentowanie transakcji gotówkowych naliczane od dnia wypłaty środków.

Karta kredytowa Toyota Double Gold
Oprocentowanie karty kredytowej
Transakcje bezgotówkowe - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik
Transakcje gotówkowe
- czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik
Transakcje ratalne
- czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik
Minimalna kwota spłaty
– Rozłożenie transakcji na raty:
1/ minimalna kwota transakcji do rozłożenia na raty 500 zł,
2/ kredyt przeznaczony na dowolny cel,
3/ możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia bez kosztów,
4/ możliwość rozłożenia zadłużenia od 2 do 24 rat miesięcznych,
5/ okres spłaty do 24 miesięcy.

wskaźnik
0,79
0,85
0,59
5,00%

– Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów
procentowych.
– Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu Linii kredytowej lub Karty kredytowej – dwukrotność
odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.
– Oprocentowanie zmienne, obowiązuje od 24.10.2012 r.
– Oprocentowanie transakcji gotówkowych naliczane od dnia wypłaty środków.

KREDYTY NA SAMOCHODY NOWE

Kredyt SMARTPLAN

36
5,99%

Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07 .2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Obowiązuje od 01.02.2016 r.
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48
5,99%
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Liczba rat (w miesiącach)

Tabela oprocentowania dla konsumentów
Obowiązuje od 01.02.2016 r.

KREDYTY NA SAMOCHODY NOWE

Standard Kredyt
Liczba rat (w miesiącach)
Oprocentowanie nominalne

12
5,99%

24
6,99%

36
7,49%

48
7,99%

60
8,49%

72
8,49%

84
8,99%

96
9,49%

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07.2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Standard Kredyt 50/50
Liczba rat (w miesiącach)

12
0,00%

Oprocentowanie nominalne

24
0,00%

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07 .2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

KREDYTY NA SAMOCHODY UŻYWANE

Kredyt SMARTPLAN
Liczba rat (w miesiącach)

36
6,99%

Oprocentowanie nominalne

48
6,99%

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07 .2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Standard Kredyt
Liczba rat (w miesiącach)
Oprocentowanie nominalne

12
6,99%

24
7,99%

36
8,49%

48
8,99%

60
8,99%

72
9,49%

84
9,99%

96
9,99%

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07.2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Standard Kredyt 50/50
Liczba rat (w miesiącach)

12
0,00%

Oprocentowanie nominalne

24
0,00%

Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07 .2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Standard Pożyczka bez AC
12
6,99%

Liczba rat (w miesiącach)
Oprocentowanie nominalne

24
7,99%

36
8,99%

48
9,99%

60
9,99%
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Oprocentowanie zmienne obowiązuje od 01.07.2015 r. Odsetki za opóźnienie – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

Obowiązuje od 01.02.2016 r.
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