Cennik usług Kokos.pl
Weryfikacja rachunku bankowego

Użytkownicy
1 zł

Weryfikacja w BIG InfoMonitor S.A.

0 zł / 5 zł lub 5 pkt.*

Weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A.

0 zł / 5 zł lub 5 pkt.*

Weryfikacja dowodu osobistego

0 zł / 5 zł lub 5 pkt.*

Weryfikacja miejsca
zamieszkania

0zł / 9 zł lub 9 pkt.*

Weryfikacja dochodu

0 zł/ 9 zł lub 9 pkt. *

Weryfikacja Finansowa wykonywana przez Blue Media

Weryfikacja Friendly Score

10 zł
5 zł / 5 pkt.(bezpłatnie w okresie
promocji**)

Pisemne potwierdzenia dla Inwestora - pakiet, w skład
wchodzi:
1. potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki
2. treść wezwania do zapłaty
3. potwierdzenie wysłania wezwania do zapłaty

10 zł / 10 pkt.

Pisemne potwierdzenia dla Cesjonariusza z Rynku
Wtórnego – pakiet, w skład wchodzi:
1. Treść wezwania do zapłaty
2. Potwierdzenie zawarcia umowy cesji

10 zł / 10 pkt.

Pisemne potwierdzenia dla Pożyczkobiorcy – pakiet, w
skład wchodzi:
1. Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki
2. Potwierdzenie całkowitej spłaty pożyczki

10 zł / 10 pkt.

Opłaty związane z Aukcją, Aukcją na Rynku Wtórnym oraz pożyczką
Promowanie Aukcji
Promowanie Aukcji na liście aukcji lub Aukcji na
Rynku Wtórnym

Podbijanie pozycji A u k c j i na liście aukcji lub Aukcji
na Rynku Wtórnym

Wyróżnienie Aukcji na liście aukcji lub Aukcji na
Rynku Wtórnym

*

6 zł / 6 pkt.

1 zł / 1 pkt.
za jedno podbicie

3 zł / 3 pkt.

Opłata pobierana jest od Użytkowników z co najmniej jedną czerwoną gwiazdką oraz zamawiających weryfikację
niezwiązaną z procesem zakładania Aukcji

Przedłużanie czasu trwania Aukcji lub Aukcji na
Rynku Wtórnym
Promowanie przez e-mail – Pożyczkobiorca z jedną
zieloną gwiazdką

Promowanie przez e-mail – Pożyczkobiorca z dwiema
zielonymi gwiazdkami

Promowanie przez e-mail – Pożyczkobiorca z trzema
zielonymi gwiazdkami

Promocyjny pakiet promowania aukcji, w skład
wchodzi:
1. Promowanie Aukcji na liście aukcji,
2. Jednorazowe podbicie pozycji A u k c j i na liście
aukcji,
3. Wyróżnienie Aukcji na liście aukcji,
Promocyjny pakiet promowania można zakupić tylko do danej aukcji,
nie wykorzystanie którejkolwiek usługi z Promocyjnego pakietu
promowania nie uprawnia do przeniesienia jej na inną aukcję, ani nie
upoważnia do zwrotu opłaty za Pakiet; pakiet można zamówić w
przypadku nie posiadania zamówionej żadnej usługi promowania
wchodzącej w skład pakietu

5 zł / 5 pkt.
0,83% kwoty kapitału pożyczki - za
każdy miesiąc na jaki została
przyznana pożyczka - nie mniej niż 4
zł
0,62% kwoty kapitału pożyczki - za
każdy miesiąc na jaki została
przyznana pożyczka - nie mniej niż 3
zł
0,4125% kwoty kapitału pożyczki – za
każdy miesiąc, na jakiś została
przyznana pożyczka – nie mniej niż 2
zł

25 zł/25 pkt.

Usługa Ekspresowego Przelewu (Pożyczka)
Pożyczka w kwocie do 2000 zł włącznie

Pożyczka w kwocie powyżej 2000 zł

Usługa Ekspresowego Przelewu z Subkonta

Obsługa wszystkich dostępnych w serwisie
płatności PBL dla spłaty rat oraz spłaty odsetek

Obsługa wszystkich dostępnych w serwisie
płatności „Szybki przelew” dla spłaty rat oraz
spłaty odsetek

20 zł
opłata wynosi 1% kwoty przelewu
pożyczki
1 zł/1pkt.-dla kwoty przelewu
od 0,01 zł - 1000 zł,
2 zł/2pkt.-dla kwoty przelewu
od 1000,01 zł - 2000 zł,
3 zł/3pkt.-dla kwoty przelewu
od 2000,01 zł – 3000 zł,
4 zł/4pkt.-dla kwoty przelewu
od 3000,01 zł – 4000 zł,
5 zł/5pkt.-dla kwoty przelewu
od 4000,01 zł – 5000 zł,

1 zł

Bezpłatnie do 11stego dnia każdego mca
przypadającego na termin
spłaty danej raty /
1,00 zł– za płatność od
12stego dnia m-ca
przypadającego po terminie
spłaty danej raty

Obsługa wszystkich dostępnych w serwisie
płatności „Zwykły przelew” dla spłaty rat oraz
odsetek

Bezpłatnie

Opłaty związane z nieterminowymi spłatami
Naliczanie opłat za Monity, w przypadku gdy Pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą raty
pożyczki

2 dni opóźnienia: powiadomienie sms

5 zł

4 dni opóźnienia: powiadomienie e-mail

5 zł

10 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne

10 zł

21 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne

10 zł

32/33 dni opóźnienia: wezwanie do zapłaty – list
polecony

30 zł

Pozostałe opłaty
Wpłata kwoty inwestycji z wykorzystaniem wszystkich
dostępnych w Kokos.pl form płatności (PBL, Szybki
przelew, zwykły przelew)

bezpłatnie

Zasilenie subkonta

bezpłatnie

Opłaty związane z Aukcją na Rynku Wtórnym

Założenie Aukcji na Rynku Wtórnym

Opłata za korzystanie z Rynku Wtórnego

bezpłatnie

1 zł
(opłaca nabywca Wierzytelności po
zawarciu umowy cesji)

Promowanie Aukcji na liście na Rynku
Wtórnym

6 zł / 6 pkt.

Wyróżnienie Aukcji na liście na Rynku
Wtórnym

3 zł / 3 pkt.

Przedłużanie czasu trwania Aukcji na
Rynku Wtórnym

5 zł / 5 pkt.

Prowizja Blue Media pobierana jest jedynie od
Pożyczkobiorcy.

Wysokość prowizji

Użytkownicy z jedną i dwiema zielonymi gwiazdkami

20% z kwoty pożyczki w skali roku

Użytkownicy z trzema zielonymi gwiazdkami

15% z kwoty pożyczki w skali roku

Użytkownicy z czterema zielonymi gwiazdkami

10% kwoty pożyczki w skali roku

Użytkownicy z pięcioma zielonymi gwiazdkami

5% z kwoty pożyczki w skali roku

Pożyczka inwestorska†

1% pobierane z góry od kwoty pożyczki

**Regulaminy promocji dostępne są na stronie: https://kokos.pl/info/do-pobrania

†

Dotyczy Użytkowników, którzy w momencie aktywowania aukcji posiadają kwotę aktualnie zainwestowanych środków
równą co najmniej sumie kwot pożyczek pozostających do spłaty lub co najmniej sumie kwot trwających aukcji lub co
najmniej wnioskowanej kwocie pożyczki.

