
Załącznik nr 1 – Usługi Społecznościowe 

Dotyczy Użytkowników, którzy korzystali z Serwisu przed dniem 11.01.2018 r. 

 

 

§ [1] 

Definicje 

1. Aukcja – ogłoszenie Inwestora, zamieszczone w serwisie Kokos.pl, dotyczące oferty sprzedaży 

wymagalnej Wierzytelności na określonych przez tego Inwestora warunkach cenowych, z 

uwzględnieniem  ograniczeń wynikających z niniejszego dokumentu. 

2. Dzień Zmiany Regulaminu – dzień, w którym postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą 

w życie, tj. 04.11.2021 r. 

3. Inwestor – Użytkownik Serwisu będący pożyczkodawcą, który zawarł za pośrednictwem 

Serwisu, w wyniku współpracy z Blue Media, Umowę Pożyczki Społecznościowej. 

4. Pożyczka Społecznościowa – pożyczka, nie będąca kredytem konsumenckim, udzielona przez 

Inwestora Pożyczkobiorcy Społecznościowemu, przed dniem 11.01.2018 r.  

5. Pożyczkobiorca Społecznościowy – Użytkownik Serwisu, który nie będąc konsumentem, przed 

dniem 11.01.2018 r. zawarł z Inwestorem Umowę Pożyczki Społecznościowej. 

6. Regulamin – regulamin serwisu Kokos.pl, którego integralną częścią jest niniejszy Załącznik. 

7. Rynek Wtórny - świadczona przez Blue Media usługa, polegająca na umożliwieniu Inwestorom 

zamieszczania Aukcji na dedykowanej w tym celu platformie i sprzedaży innym Użytkownikom 

Kokos.pl Wierzytelności Inwestorów. 

8. Umowa Pożyczki Społecznościowej – umowa pożyczki, nie będącej kredytem konsumenckim, 

zawarta pomiędzy Pożyczkobiorcą Społecznościowym a Inwestorem za pośrednictwem 

Serwisu, przed dniem 11.01.2018 r., w oparciu o wówczas obowiązujące postanowienia 

regulaminu Serwisu. 

9. Usługi Społecznościowe - usługi związane z obsługą i monitorowaniem spłat Pożyczek 

Społecznościowych.  

10. Wierzytelność – wartość pozostałej do zapłaty kwoty Pożyczki Społecznościowej wraz 

należnymi odsetkami karnymi i z wynagrodzeniem Inwestora z tytułu udzielenia tej pożyczki. 

Na Wierzytelność mogą składać się także koszty sądowe lub komornicze poniesione przez 

Inwestora w związku z dochodzeniem swoich należności z tytułu Umowy Pożyczki 

Społecznościowej od Pożyczkobiorcy Społecznościowego. 

 



W zakresie nieujętym w niniejszym paragrafie, wszelkie pojęcia pisane wielkimi literami mają 

znaczenie nadane im postanowieniami Regulaminu. 

 

§ [2] 

Postanowienia Ogólne 

1. Blue Media świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Społecznościowe w szczególności w 

następującym zakresie: 

a. realizowana na rzecz Inwestorów obsługa spłat Pożyczek Społecznościowych 

zawartych przez Inwestorów w wyniku dokonywanych na ich rzecz działań Blue Media, 

w tym rozliczanie spłat i wystawiania pisemnych potwierdzeń na żądanie Użytkownika, 

w zakresie ujętym niniejszym Regulaminem; 

b. udostępnienie Inwestorom Rynku Wtórnego; 

2. Postanowienia niniejszego Załącznika mają zastosowanie wyłącznie do Usług 

Społecznościowych, w tym Pożyczek Społecznościowych i zdarzeń z nimi związanych.  

3. W ramach zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów Pożyczki Społecznościowej Blue Media 

działa w imieniu i na rzecz wyłącznie Inwestorów, a Inwestor upoważnia Blue Media do 

przyjmowania w jego imieniu spłat Pożyczek Społecznościowych na rachunek bankowy Blue 

Media i rozliczania ich zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika.   

4. Usługi wskazane w ust. 1 lit. a powyżej w zakresie obsługi spłat Pożyczek i rozliczania spłat, w 

tym funkcjonalności wskazane w §3 Regulaminu, będą udostępnione na rzecz Inwestorów 

przez Blue Media do 29.11.2021 r.  

5. Usługi wskazane w ust. 1 lit. a powyżej w zakresie wystawiania pisemnych potwierdzeń na 

żądanie Użytkownika będącego Inwestorem będą realizowane przez Blue Media do 

29.11.2021 r.  

6. Usługi wskazane w ust. 1 lit. a powyżej w zakresie wystawiania pisemnych potwierdzeń na 

ządanie Cesjonariusza z Rynku Wtórnego będą realizowane przez Blue Media do 29.11.2021 r. 

7. Usługi wskazane w ust. 1 lit. b powyżej w zakresie udostępnienia Inwestorom Rynku Wtórnego 

poprzez możliwość wystawienia przez Inwestora Aukcji na Rynku Wtórnym, bądź przedłużenia 

istniejącej aukcji, będą realizowane przez Blue Media do Dnia Zmiany Regulaminu.  

8. Usługi wskazane w ust. 1 lit. b powyżej w zakresie udostępnienia Inwestorom Rynku Wtórnego 

poprzez umożliwienie nabycia Wierzytelności przez Użytkownika w ramach Aukcji na Rynku 

Wtórnym, a także inne funkcjonalności Rynku Wtórnego wskazane w §4 Regulaminu, będą 

udostępnione przez Blue Media do 29.11.2021 r. (z zastrzeżeniem funkcjonalności, o których 

mowa w §4 ust. 12 i 13, które będą udostępnione również po tej dacie).  



 

§ [3] 

Pożyczki Społecznościowe 

1. Umowy Pożyczek Społecznościowych, zawarte przed dniem 11.01.2018 r., wykonywane są na 

warunkach w nich zawartych. 

2. W celu dokonania spłaty należności wynikających z Umowy Pożyczki Społecznościowej, 

Pożyczkobiorca Społecznościowy generuje za pośrednictwem Serwisu Kokos.pl dane do spłaty, 

których prezentacja obejmuje okres 3 Dni roboczych. W przypadku gdy środki z tytułu spłaty 

raty nie zostaną zaksięgowane na rachunku Blue Media w okresie prezentacji danych do spłaty, 

dane do spłaty wygasają i konieczne jest ich ponowne wygenerowanie. Wszystkie 

nieprawidłowe (np. oznaczone nieprawidłowym identyfikatorem transakcji) zostaną zwrócone 

na rachunek bankowy, z którego został zlecony przelew.  

3. Po przekazaniu przez Pożyczkobiorcę Społecznościowego na rachunek Blue Media spłaty 

należności wynikających z Umowy Pożyczki Społecznościowej, Blue Media – działając w imieniu 

i na rzecz Inwestora - przekaże otrzymane od Pożyczkobiorcy Społecznościowego środki na 

rachunek bankowy Inwestora w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia ich otrzymania.  

4. Należności przysługujące Inwestorowi od  Pożyczkobiorcy Społecznościowego będą  płatne w  

równych ratach, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby suma spłacanych przez 

Pożyczkobiorcę Społecznościowego rat miała być wyższa lub niższa od kapitału pożyczki wraz 

z wynagrodzeniem Inwestora, ostatnia rata określona w harmonogramie spłat będzie ratą 

wyrównującą, uwzględniającą tę różnicę oraz z zastrzeżeniem ust. 6.  

5. Po przekazaniu stosownej spłaty na rachunek Inwestora, Blue Media za pośrednictwem 

Serwisu przedstawi Inwestorowi należny do wykazania w zeznaniu rocznym PIT podatek od 

przychodów kapitałowych ustalony zgodnie z treścią opinii podatkowej opublikowanej w 

Kokos.pl.  

6. W wypadku, gdy w terminie spłaty należności wynikających z Umowy Pożyczki 

Społecznościowej, Blue Media nie otrzyma stosownej kwoty od Pożyczkobiorcy 

Społecznościowego, Blue Media poinformuje Inwestora o powyższym fakcie poprzez Serwis 

oraz dokona przeliczenia należności przysługującej Inwestorowi od Pożyczkobiorcy 

Społecznościowego w sposób uwzględniający karne odsetki wynikające z Umowy Pożyczki 

Społecznościowej, informując o tym Pożyczkobiorcę Społecznościowego i Inwestora.  

7. Spłata przez Pożyczkobiorcę Społecznościowego wymagalnych rat pożyczki, wszelkich opłat 

dodatkowych, do których uiszczenia Pożyczkobiorca Społecznościowy jest zobowiązany (w tym 



opłat z tytułu usług świadczonych mu przez Blue Media na dzień zawarcia Umowy Pożyczki 

Społecznościowej) oraz odsetek karnych, możliwa jest wyłącznie przy wykorzystaniu Kokos.pl. 

8. Blue Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki spłaty przez Pożyczkobiorcę 

Społecznościowego rat pożyczki lub odsetek karnych z pominięciem sposobu określonego w 

niniejszym paragrafie, w tym za odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty spowodowanej 

nieodnotowaniem wpłaty dokonanej innym niż ustalonym w serwisie Kokos.pl sposobem.    

9. W przypadku, gdy w dniu wpływu na rachunek bankowy Blue Media kwota odsetek karnych 

uiszczonych przez Pożyczkobiorcę Społecznościowego jest niewystarczająca do pokrycia pełnej 

kwoty należnych do tego dnia odsetek karnych, Pożyczkobiorca Społecznościowy uiści odsetki 

wyrównujące, odpowiadające wartości odsetek karnych przysługujących do dnia wpływu 

należności na rachunek bankowy Blue Media. 

10. Za dzień spłaty Pożyczki Społecznościowej uznaje się dzień prawidłowego zaksięgowania 

środków na rachunku bankowym Blue Media.   

 

§ [4] 

Rynek Wtórny 

1. Inwestor, którego Wierzytelność wynikająca z zawartej z Pożyczkobiorcą Społecznościowym 

Umowy Pożyczki Społecznościowej jest wymagalna (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy do 

zapłaty pozostała ostatnia rata pożyczki oraz do Pożyczkobiorcy wysłano wezwanie do zapłaty 

w formie pisemnej), lub  stała  się  natychmiast wymagalna (zgodnie z procedurą realizacji 

Monitów), może zaoferować taką Wierzytelność do sprzedaży innym Użytkownikom Kokos.pl 

na zasadach określonych Regulaminem, najwcześniej w dniu w którym nastąpił stan 

natychmiastowej wykonalności. Możliwość wystawienia przez Inwestora Aukcji na Rynku 

Wtórnym, bądź przedłużenia istniejącej aukcji zostanie dezaktywowana w Serwisie z Dniem 

Zmiany Regulaminu.  

2.  Inwestor oświadcza, że zaoferowana do sprzedaży Wierzytelność nie jest przedmiotem 

postępowania sądowego ani egzekucji komorniczej, ani też nie jest przedmiotem umowy tego 

Inwestora z jakąkolwiek firmą windykacyjną. Za prawdziwość niniejszego oświadczenia oraz za 

ewentualne pomyłki w treści Aukcji na Rynku Wtórnym Inwestor ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Użytkownika nabywającego jego Wierzytelność.  

3.  W przypadku wystawienia Aukcji na Rynku Wtórnym, Inwestor podaje, zgodnie ze swoją 

najlepszą wiedzą, wartość Wierzytelności, w tym wartość naliczonych na dzień wystawienia 

Aukcji na Rynku Wtórnym odsetek karnych, wysokość odsetek karnych, a także – jeżeli 

zachodzi taka okoliczność – wysokość należnych temu Inwestorowi do zwrotu kosztów 



sądowych lub komorniczych, (w przypadku, gdy Wierzytelność  była  przedmiotem  

postępowania  sądowego  lub  egzekucyjnego, które zostało zakończone do dnia założenia 

Aukcji na Rynku Wtórnym,) o ile koszty takie po stronie Inwestora wystąpiły. Blue Media nie 

ponosi odpowiedzialności za podane przez Inwestora informacje, niezgodne ze stanem 

faktycznym.   

4. Wierzytelność będącą przedmiotem Aukcji na Rynku Wtórnym może nabyć każdy Użytkownik 

Kokos.pl z wyjątkiem Pożyczkobiorcy Społecznościowego będącego dłużnikiem z tytułu 

Wierzytelności objętej tą Aukcją na Rynku Wtórnym. Możliwość nabycia Wierzytelności przez 

Użytkownika w ramach Aukcji na Rynku Wtórnym zostanie dezaktywowana z dniem 

29.11.2021 r. 

5. Wystawiając Aukcję na Rynku Wtórnym, Inwestor potwierdza aktualną wartość Wierzytelności 

oraz cenę, jaką chce uzyskać z tytułu sprzedaży Wierzytelności, jednak nie niższą niż 1 PLN. 

Aukcje na Rynku Wtórnym znajdują się pod adresem: https://mojkokos.pl/rynekwtorny/lista. 

W przypadku, gdy od dnia wystawienia Aukcji na Rynku Wtórnym do dnia zawarcia umowy 

cesji Wierzytelności nastąpi zapłata przez dłużnika Wierzytelności lub jej części, Inwestor 

odpowiednio: wycofa Aukcję z Rynku Wtórnego lub zaktualizuje wartość Wierzytelności oraz 

cenę, za jaką chce sprzedać Wierzytelność.   

6. Inwestor ma możliwość, w okresie wystawienia Aukcji na Rynku Wtórnym, zmienić cenę, jaką 

chce uzyskać z tytułu sprzedaży Wierzytelności, jednak wyłącznie do chwili złożenia pierwszej 

deklaracji kupna danej Wierzytelności przez Użytkownika Kokos.pl, z wyjątkiem sytuacji 

wskazanej w ust. 5 powyżej zdanie ostatnie.  

7. Czas wystawienia Aukcji na Rynku Wtórnym wynosi maksymalnie 30 dni.  

8. Umowa cesji (wzór na stronie internetowej https://kokos.pl/pliki-do-pobrania/dokumenty) 

zawierana jest z chwilą złożenia przez zainteresowanego Użytkownika deklaracji kupna 

Wierzytelności oraz zaksięgowania ceny za zakup tej Wierzytelności na rachunku bankowym 

Blue Media. Jeżeli Użytkowników chcących kupić Wierzytelność jest więcej niż jeden, 

Wierzytelność nabędzie ten Użytkownik, który jako pierwszy dokona wpłaty na rachunek 

bankowy Blue Media. Wpłaty dokonane przez Użytkowników jako kolejne, zostaną zwrócone 

na zweryfikowany w Kokos.pl rachunek bankowy tych Użytkowników.   

9.  W przypadku uiszczenia przez Użytkownika ceny za zakup Wierzytelności, Blue Media dokona 

przelewu tej kwoty na rachunek Inwestora oraz wygeneruje w panelu Inwestora elektroniczny 

zapis warunków umowy cesji.  

10.  Blue Media w imieniu Inwestora powiadomi Pożyczkobiorcę Społecznościowego, którego 

sprzedana Wierzytelność dotyczy, o zawarciu umowy cesji, w terminie 3 dni od dnia zawarcia 



umowy  cesji.  Inwestor  sprzedający  Wierzytelność niniejszym  upoważnia  Blue Media do 

dokonania tego zawiadomienia.  

11.  W przypadku, gdy w związku z zawartą umową cesji mają zostać wydane przez Inwestora 

sprzedającego Wierzytelność stosowne dokumenty, Inwestor ten zobowiązuje się przekazać 

Użytkownikowi, który nabył Wierzytelność, te dokumenty w terminie 14 dni od daty zawarcia 

umowy cesji.  

12.  Po zawarciu umowy cesji, w koncie Użytkownika, który zakupił Wierzytelność prezentowane 

są dane Pożyczkobiorcy Społecznościowego w zakresie wynikającym z Umowy Pożyczki 

Społecznościowej, z tytułu której następuje nabycie Wierzytelności, tj. w zakresie Nick, imię, 

nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego. Dane te 

są automatycznie usuwane z konta tego Użytkownika po spłacie przez Pożyczkobiorcę 

Społecznościowego należności wynikającej z Wierzytelności.  

13.  W przypadku udostępnienia  przez Blue Media stosownej  funkcjonalności, Użytkownik, który 

nabył Wierzytelność, będzie miał możliwość pobrania z poziomu panelu Użytkownika kopii 

umowy  pożyczki, z  której wynika zakupiona Wierzytelność oraz treść wysłanego przez Blue 

Media do Pożyczkobiorcy Społecznościowego, którego dotyczy  nabyta Wierzytelność, 

pisemnego wezwania do  zapłaty  wraz z dokumentem  potwierdzającym  wysłanie  lub  odbiór  

tego  wezwania  -  o  ile przedstawienie tych dokumentów będzie możliwe, a także 

potwierdzenia zawarcia umowy cesji. Z wyjątkiem kopii Umowy Pożyczki Społecznościowej, 

dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie można pobrać wraz z podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

14. Użytkownik zawierający umowę cesji wierzytelności albo inną umowę z wykorzystaniem 

serwisu Kokos.pl składa oraz wyraża zgodę na złożenie mu przez innego Użytkownika 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji serwisu 

Kokos.pl, w oparciu o wzór takiej umowy udostępniany w Serwisie. 

 

 

§ [5] 

Odpowiedzialność 

1. Blue Media nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie 

odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów z przyczyn leżących po 

stronie Użytkowników. 

2. Blue Media nie ponosi odpowiedzialności za: 



a. skutki zastosowania się Użytkowników do informacji o skutkach przepisów prawa 

podatkowego dla umów zawieranych za  pośrednictwem serwisu Kokos.pl lub do 

wyliczeń zobowiązań podatkowych podawanych orientacyjnie w kontach  

Użytkowników przez Blue Media; informacje o skutkach podatkowych zostały 

pozyskane przez Blue Media od podmiotu zajmującego się udzielaniem tego rodzaju 

opinii w zakresie prowadzonej przez siebie profesjonalnej działalności zawodowej, 

niemniej organy podatkowe mogą przyjąć odmienną interpretację przepisów. Blue 

Media nie ponosi także odpowiedzialności za interpretacje przepisów przyjęte przez 

organy podatkowe w indywidualnych sprawach Użytkowników ani  za skutki 

zastosowania się Użytkowników do tych interpretacji;  

b. przekazywanie pomiędzy Użytkownikami, bez udziału Blue Media, danych osobowych 

lub informacji innych niż wymagane do rejestracji w serwisie Kokos.pl zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w szczególności za przetwarzanie danych osobowych 

ujawnionych przez Użytkownika w zakresie udostępnionych innemu Użytkownikowi 

dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej, jak również za prawdziwość 

przekazywanych w ten sposób danych osobowych i informacji oraz sposób ich 

wykorzystania przez innych Użytkowników;  

c. za kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w 

Kokos.pl jeśli podanie tych danych nie jest wymagane przy rejestracji lub jeśli 

prawdziwość tych danych nie jest zgodnie z niniejszym regulaminem weryfikowana lub 

jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie obowiązkowej weryfikacji jak 

również za kompletność, prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez 

Użytkownika składającego ofertę sprzedaży wierzytelności przysługującej mu z tytułu 

zawartej umowy pożyczki;  

d. działania lub zaniechania jakichkolwiek osób trzecich, za które Blue Media nie 

odpowiada. 

3. Wzory pism udostępnianych w serwisie w Kokos.pl do pobrania mają wyłącznie charakter 

informacyjny. Ocena dostosowania wzoru do sytuacji Użytkownika, w tym do aktualnego stanu 

faktycznego i prawnego powinna zostać każdorazowo dokonana przez Użytkownika.  

 

§ [7]  

Postanowienia Końcowe 

1. Zawarcie umowy cesji wierzytelności, a także każdej innej umowy zawartej z wykorzystaniem 

serwisu Kokos.pl wymaga dla swojej ważności dochowania przez strony umowy formy 



dokumentowej, zaś zmiany Umowy Pożyczki Społecznościowej wymagają zachowania formy 

dokumentowej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji serwisu Kokos.pl i dla Umów Pożyczek 

Społecznościowych są dopuszczalne wyłącznie w zakresie określonym we wzorze Umowy 

Pożyczki Społecznościowej. Zasady zmiany innych umów zawieranych za pośrednictwem 

Kokos.pl określone są w treści tych umów. Użytkownik poinformuje niezwłocznie Blue Media 

o dokonanych zmianach, uzupełnieniach, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy pożyczki 

przesyłając na poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://kokos.pl/kontakt 

odpowiedni dokument oraz wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia dokonywane na 

podstawie Umowy Pożyczki Społecznościowej.  

2. Jakiekolwiek zmiany Umowy Pożyczki Społecznościowej oraz innych umów zawieranych z 

wykorzystaniem serwisu Kokos.pl pomiędzy Użytkownikami, nie wywołują skutków wobec 

Blue Media w zakresie w jakim uniemożliwiają, utrudniają lub zmieniają wykonanie niniejszych 

zasad w zakresie w jakim są one powiązane z Umową Pożyczki Społecznościowej lub z tą inną 

umową. 

3. W zakresie Usług Społecznościowych zaprzestanie korzystania z serwisu Kokos.pl lub ustanie 

umowy o korzystanie z serwisu Kokos.pl możliwe jest w każdym czasie, pod warunkiem, że 

Użytkownik nie posiada żadnych zobowiązań wobec Blue Media lub innego Użytkownika, w 

szczególności działający w charakterze Pożyczkobiorcy Społecznościowego nie posiada 

niespłaconych rat pożyczek, zaś działający w charakterze Inwestora nie posiada aktywnych 

inwestycji ani Aukcji, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przejście na innego Użytkownika 

wierzytelności z umowy pożyczki w wyniku umowy zawartej z Inwestorem, jeżeli dochodzenie 

spłaty tej wierzytelności od pożyczkobiorcy nie może odbywać się z wykorzystaniem serwisu 

Kokos.pl, nie stanowi przeszkody do zaprzestania korzystania z serwisu Kokos.pl lub ustania 

umowy o korzystanie z serwisu Kokos.pl przez Pożyczkobiorcę Społecznościowego, którego 

wierzytelność dotyczy, o ile nie posiada on innych zobowiązań, o których mowa w zdaniu 

pierwszym.   

4. W przypadku kolizji pomiędzy treścią niniejszego Załącznika a pozostałymi postanowieniami 

Regulaminu – w zakresie związanym z Usługami Społecznościowymi – pierwszeństwo mają 

postanowienia niniejszego załącznika.  


