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Toyota Bank Polska wprowadza opcję kredytów samochodowych z 

odroczeniem spłaty 

W czasie panującej pandemii Toyota Bank Polska chcąc rozszerzać możliwości 

klientów i ułatwić im zakup nowego auta, udostępnił możliwość wzięcia kredytu 

samochodowego z odroczeniem spłaty. Zarówno klienci wybierający Kredyt 

SMARTPLAN, jak i Standard Kredyt mogą otrzymać finansowanie już teraz, a pierwszą 

ratę zapłacą dopiero po 3 miesiącach. 

W związku z trwającą pandemią oraz trudniejszą sytuacją finansową wielu klientów, Toyota 

Bank Polska wprowadził do swojej oferty wariant kredytów samochodowych 

z odroczeniem spłaty pierwszych 3 rat finansowania (rata kapitałowa i odsetkowa). 

Możliwość ta jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych, którzy 

zdecydują się na zakup nowego auta w Kredycie SMARTPLAN oraz Standard Kredycie. 

Odroczenie spłaty ma na celu ułatwienie klientom zakupu niezawodnych aut Toyoty i 

Lexusa, nie nadwyrężając przy tym domowego lub firmowego budżetu i pozwalając na 

zachowanie stabilności finansowej. Karencja nie wpłynie w żaden sposób na zwiększenie 

kosztów kredytu, a minimalna wpłata własna przy takim wariancie kredytu to 10% 

wartości auta. 

 

 

Aby skorzystać z oferty można odwiedzić Wirtualny Salon Toyoty lub Lexusa, wybrać 

konkretny model auta i wypełnić wniosek kredytowy z Dealerem. Po przedstawieniu 

dokumentów finansowych, klient może otrzymać decyzję kredytową nawet w ciągu 

godziny i będzie mógł podpisać umowę, a następnie odebrać nowy samochód. 



 

 

- Zdajemy sobie sprawę, że przez sytuację związaną z pandemią Klienci mogą odczuwać 

mniejsze lub większe trudności finansowe. Zakładamy  jednak, że jest to jedynie sytuacja 

tymczasowa i już niebawem wszystko wróci do względnej normalności. Mamy nadzieję, że opcja 

odroczenia spłaty kredytu zwiększa elastyczność finansową, nie generuje dodatkowych 

obciążeń i w efekcie pomaga w podjęciu decyzji o zakupie auta  – mówi Bartosz Suchecki, 

Kierownik Wydziału Rozwoju Produktów Bankowych w Toyota Bank Polska. 

Kredyt SMARTPLAN to gwarancja elastycznej wpłaty własnej oraz spłaty tej części 

wartości auta, która odpowiada rzeczywistej utracie jego wartości. Preferencyjne 

oprocentowanie kredytu wynosi od 5,49%. Na koniec umowy finansowania, klient może 

wymienić auto na nowe bez angażowania gotówki.  

 

Standard Kredyt to z kolei klasyczny kredyt samochodowy z oprocentowaniem od 5,99%, 

dzięki któremu finansowanie auta można rozłożyć nawet na 96 miesięcy. 

 

 

 

Informacja o banku:  

Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. wchodzą w skład Toyota Motor Corporation oraz 

Toyota Financial Services Corporation. 

Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność na krajowym rynku od 2000 roku. W 2002 roku bank uruchomił 

działalność leasingową w spółce Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Oferta banku skupia się głównie wokół 

finansowania zakupu samochodów Toyota i Lexus. Usługi banku skierowane są zarówno do klientów 

indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2007 roku bank uruchomił platformę bankowości elektronicznej. Oferta 

banku została rozszerzona o konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, pożyczki i karty płatnicze. 
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