
Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna)  z siedzibą w Villeneuve-d`Ascq, 61  Avenue  Halley, Parc de  la Haute  Borne, 59866 Villeneuve-d`Ascq  CEDEX,  Francja,  wpisana do Rejestru Handlu i Spółek pod numerem  

325 307 106 R.C.S. w Sądzie Gospodarczym w mieście Lille, o kapitale zakładowym 67 500 000 Euro opłaconym w całości, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39A, wpisany do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000253846,  

NIP 108- 000-18-11,  REGON 140487338 

 

 

Tabela prowizji i opłat dla kredytów oraz pożyczek gotówkowych 

 
 

Opłata przygotowawcza ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu/pożyczki do 25% kwoty kredytu 

Miesięczna obsługa rachunku kredytowego – polecenie zapłaty bez opłat 

Miesięczna obsługa rachunku kredytowego – wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem 

pocztowym 

 

bez opłat 

Opłata za wysłane zawiadomienia, upomnienia, monitu w przypadku nieterminowej spłaty 30 zł 

Ostateczne wezwanie do spłaty kredytu/pożyczki 200 zł 

Wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki 200 zł 

Czynności windykacyjne – windykacja zewnętrzna  (za każdą podjętą czynność) 200 zł 

Potwierdzenie spłaty kredytu/pożyczki - wydane na wniosek Klienta 80 zł 

Szczegółowe rozliczenie spłat rat kredytu/pożyczki - wydane na wniosek Klienta 200 zł 

Odpis dokumentów umowy kredytu/pożyczki, harmonogramu spłat lub innych 
dokumentów wydanych na wniosek Klienta 

100 zł 

Zmiana daty spłaty kredytu/pożyczki, zmiana sposobu spłaty kredytu/pożyczki 25 zł 

Zmiana okresu kredytowania 75 zł 

Aneks - przejęcie długu, przystąpienie do długu, 

zmiana współkredytobiorcy/współpożyczkobiorcy 
150 zł 

Wydanie opinii o realizacji umowy kredytu/pożyczki na wniosek Klienta 50 zł 

  Tabela obowiązuje od 08/09/2020 

 

Informacja o wybranych kosztach postępowania sądowego i egzekucyjnego: 

1. 
Opłata stosunkowa w sprawach cywilnych o 
prawa majątkowe 

5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak 
nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł 

2. 
Opłata stosunkowa za egzekucję komorniczą 
świadczeń pieniężnych (cała opłata) 

15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 
1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego 

3. Skarga na czynności komornika Opłata stała PLN 100 

  

 

 


