
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 gotówkowych 

Opłata przygotowawcza ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu do 27% kwoty kredytu 

Miesięczna obsługa rachunku kredytowego – polecenie zapłaty bez opłat

Miesięczna obsługa rachunku kredytowego – wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem 
pocztowym   0 zł

Potwierdzenie spłaty kredytu –  wydane na wniosek Klienta 150 zł

Szczegółowe rozliczenie spłat rat kredytu - wydane na wniosek Klienta 250 zł

Kopia dokumentów umowy kredytu, harmonogramu spłat lub innych dokumentów 
wydanych na wniosek Klienta 150 zł

Zmiana daty spłaty kredytu, zmiana sposobu spłaty kredytu, symulacja skrócenia/wydłużenia okresu 
umowy

50 zł

Aneks –  przejęcie długu, przystąpienie do długu, zmiana współkredytobiorcy, restrukturyzacja 
zadłużenia 300 zł

Wydanie opinii o realizacji umowy kredytu na wniosek Klienta 50 zł

Inne czynności, wykonywane na wniosek Kredytobiorcy i niewymienione w Tabeli wg wyceny 
indywidualnej 

  Tabela obowiązuje od 05/07/2022 
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