Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?
Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich

www.bik.pl

www.zbp.pl

www.infomonitor.pl

Ten poradnik jest dla Ciebie gdy:

Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym;
Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê kablow¹ b¹dŸ Internet;
Ktoœ jest winien Ci pieni¹dze i nie mo¿esz ich odzyskaæ;

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Twój pracodawca zalega z wyp³at¹ pensji;
Twój by³y partner przesta³ p³aciæ alimenty dla Waszych dzieci.

Spis treœci:

1. Wstêp: informacja o wszelkich zobowi¹zaniach konsumenta jest coraz
wa¿niejsza.
2. S³owniczek zwrotów wystêpuj¹cych w poradniku.
3. Jakie informacje o zobowi¹zaniach konsumenta gromadzone s¹
w rejestrach i bazach danych?
4. Pozytywna historia p³atnicza - czym jest, dlaczego warto o ni¹ dbaæ?

6. Ka¿dy mo¿e sprawdziæ informacje o sobie - jak to zrobiæ?
7. Uprawnienia konsumenta - przekazywanie danych do Biura Informacji
Gospodarczej: kto mo¿e przekazywaæ informacje o d³u¿nikach
i zaleg³oœciach p³atniczych.
8. Co zrobiæ, gdy po sprawdzeniu nie zgadzamy siê z danymi o sobie
zapisanymi w bazie?
9. Wzory dokumentów - raportu BIK, wniosku, raportów BIG
InfoMonitor, piecz¹tki, wezwania do zap³aty.
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5. Kto i jak korzysta z baz danych? Jakie s¹ konsekwencje zalegania ze
zobowi¹zaniami?

Wstêp - informacja o wszelkich zobowi¹zaniach konsumenta
jest coraz wa¿niejsza

Nasza historia p³atnicza i zdolnoœæ do wywi¹zywania siê z bie¿¹cych zobowi¹zañ ma
coraz wiêksze znaczenie w ca³ym obrocie gospodarczym.
Wiedza ta ma szczególne znaczenie dla banków w zakresie udzielania kredytów,
obliczania ich kosztów i sprawdzania wiarygodnoœci potencjalnych i obecnych
kredytobiorców.

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Warto wiedzieæ, ¿e na koszt kredytu sk³ada siê tak¿e koszt zabezpieczenia ryzyka, jakie
bank podejmuje po¿yczaj¹c Klientowi pieni¹dze. Im mniej wiedzy o naszych
zobowi¹zaniach i statusie ich realizacji bank posiada, tym bardziej niepewni mo¿emy
siê wydawaæ jako potencjalni kredytobiorcy.
Brak historii kredytowej lub informacja o tym, ¿e nie realizujemy terminowo naszych
zobowi¹zañ obni¿a zdolnoœæ kredytow¹ i podwy¿sza koszty kredytu lub wrêcz
uniemo¿liwia jego otrzymanie. Osoby posiadaj¹ce dobr¹ histori¹ kredytow¹ mog¹
liczyæ na ³atwiejszy dostêp do kredytu lub innej us³ugi bankowej oraz ni¿sze koszty
z tym zwi¹zane.
Bank, zanim udzieli kredytu, sprawdzi najpierw, czy nasze dane figuruj¹ w Systemie
BANKOWY REJESTR (Zwi¹zek Banków Polskich), nastêpnie weryfikuje w Biurze
Informacji Kredytowej (BIK), czy posiadamy historiê zad³u¿enia w innych bankach.
Jednym z najwa¿niejszych etapów procedury sprawdzaj¹cej jest skierowanie
zapytania do Biura Informacji Gospodarczej (BIG) aby sprawdziæ czy nie posiadamy
d³ugów wobec innych podmiotów oraz czy p³acimy regularnie nasze rachunki np.: za
telefon, œwiat³o, czy gaz.
BIG gromadzi dane o zad³u¿eniu konsumentów i przedsiêbiorców pochodz¹ce
z ró¿nych sektorów gospodarki. S¹ to dane pochodz¹ce m.in.: od banków, dostawców
us³ug telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej, gazu, spó³dzielni
mieszkaniowych itp. Dziêki temu, BIG dostarcza szerok¹ wiedzê w zakresie naszej
rzetelnoœci p³atniczej wobec wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
Musimy pamiêtaæ, ¿e jeœli regularnie i odpowiedzialnie sp³acamy swoje zobowi¹zania
nasza historia kredytowa i p³atnicza jest pozytywna, a to - w momencie, gdy bêdziemy
starali siê o kolejny kredyt, po¿yczkê, czy zakup us³ugi - jest naszym ogromnym
atutem. Co wa¿ne, zawsze mamy prawo sprawdziæ jak wygl¹da nasza historia
sk³adaj¹c wniosek o raport na swój temat z wy¿ej wymienionych baz danych o czym
szerzej w dalszej czêœci Poradnika.
Aby dbaæ o swoj¹ pozytywn¹ historiê kredytow¹ i p³atnicz¹, warto wiedzieæ, kto, kiedy
i co mo¿e o nas wiedzieæ, a tak¿e w jaki sposób sami mo¿emy to sprawdziæ. Poni¿szy
poradnik gromadzi po raz pierwszy w jednym miejscu wszystkie te informacje, które
z pewnoœci¹ nie raz oka¿¹ siê przydatne.

2

S³owniczek terminów pojawiaj¹cych siê w poradniku

Wierzyciel - osoba, która mo¿e ¿¹daæ spe³nienia œwiadczenia od innej osoby
(d³u¿nika), z któr¹ ³¹czy j¹ umowa (np. umowa kredytowa, umowa najmu) lub inny
stosunek prawny.
D³u¿nik - osoba zobowi¹zana do spe³nienia œwiadczenia na rzecz innej osoby
(wierzyciela) na podstawie ³¹cz¹cej je umowy (np. umowa kredytowa, umowa najmu)
lub innego stosunku prawnego.

Tytu³ wykonawczy - wyrok s¹du lub ugoda zawarta przed s¹dem stwierdzaj¹ce
istnienie i zakres nadaj¹cego siê do egzekucji roszczenia pieniê¿nego, opatrzone
s¹dow¹ klauzul¹ wykonalnoœci.
Ustawa o BIG - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530).
Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2002r.
nr 72, poz. 665 z poŸn. zm.).
Raport o Sobie z BIK: wyci¹g z informacji o zobowi¹zaniach konsumenta wobec
banków i Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo - Kredytowych.
Raport Plus (z BIK) - historia kredytowa Konsumenta, sporz¹dzana w formie
wydruku z systemu informatycznego i udostêpniana odp³atnie na ka¿de ¿yczenie
Konsumenta.
Raportu Plus z Informacj¹ o Ocenie Punktowej (z BIK) - historia kredytowa
Konsumenta, rozszerzona o ocenê okreœlaj¹c¹ prawdopodobieñstwo terminowej
sp³aty kredytu przez osobê pobieraj¹c¹ raport.
Raport o Sobie z BIG InfoMonitor - informuje o niesp³aconych nale¿noœciach
pytaj¹cego, które zosta³y przekazane przez wierzyciela do rejestru d³u¿ników w BIG
InfoMonitor (raz na pó³ roku raport jest bezp³atny). Raport mo¿na uzyskaæ w BIG
(www.big.pl). Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ na stronach 8-10.
Raport z Rejestru zapytañ z BIG InfoMonitor - informuje o tym kto i kiedy w ci¹gu
ostatnich 12 miesiêcy interesowa³ siê wpisami dotycz¹cymi pytaj¹cego oraz jakie
informacje uzyska³ (raz na pó³ roku raport jest bezp³atny). Raport mo¿na uzyskaæ
w BIG (www.big.pl). Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ na stronie 8.
Raport o Sobie z Systemu BANKOWY REJESTR - informacja dotycz¹ca danych
osobowych Konsumenta przetwarzanych w CBD jednego z Systemów, sporz¹dzana
w formie wydruku z systemu informatycznego, udostêpniana na wniosek Konsumenta.
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Konsument - osoba nabywaj¹ca od przedsiêbiorcy towar lub us³ugê. Pojêcie
konsumenta zosta³o zdefiniowane w kodeksie cywilnym, zgodnie z przyjêt¹ kodeksow¹
definicj¹ „Za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci prawnej
niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹”.
Konsumentem jest wiêc osoba prywatna bêd¹ca np. klientem banku.

Jakie informacje o zobowi¹zaniach konsumenta gromadzone
s¹ w rejestrach i bazach danych?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG)

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

BIG InfoMonitor przechowuje i udostêpnia informacje o zad³u¿eniu osób fizycznych
i przedsiêbiorców. Ju¿ d³ug w wysokoœci 200 z³, niesp³acany przez 60 dni wystarczy,
aby Konsument, czyli przys³owiowy "Pan Kowalski", znalaz³ siê w Rejestrze D³u¿ników
prowadzonym przez BIG InfoMonitor. Aby w BIG znalaz³y siê dane o zad³u¿eniu firmy,
zaleg³oœæ musi opiewaæ na kwotê minimum 500 z³. Wierzyciel, czyli firma sprzedaj¹ca
produkt lub us³ugê, mo¿e przekazaæ informacjê o swoim Kliencie, gdy przewiduje to
zawarta miêdzy nimi umowa lub w przypadku uzyskania tytu³u wykonawczego (w tym
wypadku kwota zaleg³oœci nie ma znaczenia). W przypadku Konsumentów
przekazuj¹cych informacje, zawsze musi to byæ tytu³ wykonawczy.
BIK - Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
BIK gromadzi, przetwarza i udostêpnia informacje dotycz¹ce zaci¹gania i sp³acania
kredytów przez Klientów banków i Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych
(SKOK). Dane te s¹ gromadzone od momentu z³o¿enia przez nas wniosku o kredyt, a¿
do jego sp³aty, a przy sp³atach z opóŸnieniem nawet 5 lat po zamkniêciu rachunku bez
zgody Konsumenta. W bazie BIK przechowywane s¹ przede wszystkim pozytywne
dane o naszej historii kredytowej, tj. informacje, ¿e sp³acaliœmy raty kredytu
terminowo (stanowi¹ one zdecydowan¹ wiêkszoœæ, bo ponad 90% wszystkich danych
znajduj¹cych siê w BIK).
System BANKOWY REJESTR - Zwi¹zek Banków Polskich
W Systemie BANKOWY REJESTR gromadzone s¹ dane identyfikacyjne Klientów
indywidualnych i przedsiêbiorców niewywi¹zuj¹cych siê ze swych zobowi¹zañ wobec
banków. Je¿eli opóŸnienie w sp³acie zad³u¿enia przekroczy³o 2 miesi¹ce, a ³¹czna
wartoœæ zobowi¹zañ wynosi co najmniej 200 z³, w przypadku konsumenta i 500 z³
w przypadku przedsiêbiorcy. Dane te trafiaj¹ do rejestru gdzie mog¹ byæ przetwarzane
bez zgody Klienta nawet przez 5 lat po zamkniêciu rachunku. Przekazane do
przetwarzania dane to przede wszystkim: imiê i nazwisko, nazwa firmy, adres, PESEL,
NIP czy te¿ REGON.
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Pozytywna historia p³atnicza - czym jest, dlaczego warto
o ni¹ dbaæ?

£atwiej weŸmiesz kredyt
Historia kredytowa to obraz naszej wiarygodnoœci finansowej, powstaj¹cy z danych
przekazywanych do BIK przez banki i Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe.
Jeœli kredyt sp³acamy terminowo, w bazie BIK znajduj¹ siê dane pozytywne. Dziêki
temu instytucje kredytowe sprawdzaj¹c informacje na nasz temat w BIK, uzyskuj¹
wiedzê o tym, ¿e jesteœmy wiarygodnym Klientem. Raporty BIK potwierdzaj¹ce nasz¹
pozytywn¹ historiê kredytow¹ mog¹ znacznie przyspieszyæ i uproœciæ procedurê
kredytow¹, a tak¿e wp³yn¹æ na warunki udzielania kredytu. Warto wiêc dbaæ o swoj¹
historiê kredytow¹ i tworzyæ j¹ wyra¿aj¹c zgodê na przetwarzanie danych przez BIK,
tak¿e po sp³acie zobowi¹zania.

Dziêki pozytywnej historii kredytowej banki i SKOK-i oceniaj¹ Klientów, jako bardziej
wiarygodnych i mog¹ zaoferowaæ np. lepsze warunki finansowe, obni¿yæ op³aty,
prowizje lub oprocentowanie nowo zaci¹ganego kredytu. Bank lub SKOK ma równie¿
mo¿liwoœæ skrócenia procedury udzielenia kredytu, gdy¿ dziêki Raportom BIK ma
pe³n¹ i sprawdzon¹ wiedzê o rzetelnoœci przysz³ego kredytobiorcy. Warto pamiêtaæ, ¿e
brak historii kredytowej w BIK mo¿e byæ dla nas niekorzystny. Niektóre banki
z mniejsz¹ ufnoœci¹ odnosz¹ siê do wnioskodawców, którzy nie mog¹ wykazaæ siê
w³asn¹ histori¹ kredytow¹ w BIK. Dlatego tak wa¿ne jest wyra¿anie zgody na
przetwarzanie naszych danych w BIK ju¿ po sp³aceniu kredytu (który sp³acaliœmy
regularnie).

Jakie inne korzyœci mo¿na odnieœæ (poza sektorem bankowym)
O pozytywn¹ historiê p³atnoœci warto dbaæ nie tylko ze wzglêdu na potencjalnie
³atwiejsze relacje z bankiem. Musimy pamiêtaæ, ¿e na co dzieñ nasz¹ wyp³acalnoœæ
oceniaj¹ i badaj¹ tak¿e inni przedsiêbiorcy. S¹ to np.: firmy telekomunikacyjne,
dostawcy Internetu, telewizji, pr¹du, gazu, wypo¿yczalnie sprzêtu, tak¿e osoby
prywatne wynajmuj¹ce mieszkania, czy te¿ urzêdy gmin. Korzystaj¹ oni z Rejestru
D³u¿ników w BIG InfoMonitor, w którym oprócz informacji uzyskanych od
przedsiêbiorców znajduj¹ siê tak¿e informacje z rejestrów bankowych zgromadzonych
w BIK i Systemie BANKOWY REJESTR. Na Raportach udostêpnianych przez BIG
InfoMonitor prezentowane s¹ informacje œwiadcz¹ce o naszej bankowej historii
kredytowej i zdolnoœci p³atniczej wobec innych podmiotów na rynku. BIG InfoMonitor
w 2009 r. udostêpni³ ponad 5,5 mln raportów o zad³u¿eniu przedsiêbiorców
i Konsumentów. Dziêki temu znalaz³ siê na pierwszym miejscu w rankingu Book of Lists
2010.
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Rzetelnoœæ promowana

Kto i jak korzysta z baz danych?
Jakie s¹ konsekwencje zalegania ze zobowi¹zaniami?

BIG InfoMonitor (BIG)

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

BIG InfoMonitor jest wykorzystywany zarówno w procesie odzyskiwania nale¿noœci,
jak i podczas dokonywania oceny wyp³acalnoœci danej osoby lub firmy. Wpisanie
d³u¿nika do BIG mo¿e byæ bowiem metod¹ tak zwanej "miêkkiej windykacji", z której
mo¿e skorzystaæ ka¿dy. Wpis do BIG InfoMonitor jest skuteczny nawet w 75%
przypadków, gdy¿ po wys³aniu wezwania do zap³aty a¿ 40% d³u¿ników zwraca
nale¿noœæ. Kolejne 35% reguluje nale¿noœci tu¿ po umieszczeniu danych w Rejestrze
D³u¿ników BIG. Dzieje siê tak, poniewa¿ obecnoœæ w bazach BIG stwarza d³u¿nikowi
problemy w codziennym ¿yciu (np. przy zakupie na raty, ubieganiu siê o kredyt,
nabywaniu telefonu). Tylko ca³kowita sp³ata nale¿noœci powoduje usuniêcie danych
z BIG. W przeciwnym wypadku pozostan¹ one w Rejestrze nawet przez 10 lat.
Dane w Rejestrze D³u¿ników prowadzonym przez BIG InfoMonitor codziennie
sprawdzaj¹ ró¿ne instytucje, w celu dokonania oceny wyp³acalnoœci danego Klienta lub
firmy. Raporty o zad³u¿eniu pobieraj¹ m.in. banki, firmy po¿yczkowe, leasingowe,
operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy telewizji kablowej i Internetu. Osoba
fizyczna lub firma, której dane znajduj¹ siê w BIG InfoMonitor, jest postrzegana jako
niewyp³acalna lub niewiarygodna. W rezultacie mo¿e nie otrzymaæ kredytu czy
po¿yczki lub otrzyma na mniej korzystnych warunkach.
Przyk³ad 1: Nowy sposób na odzyskiwanie nale¿noœci od d³u¿ników
alimentacyjnych:
W czerwcu 2010 r., po wejœciu w ¿ycie nowej Ustawy o BIG, do BIG InfoMonitor zg³osi³a siê
matka dwójki dzieci. Kobieta mia³a problem z odzyskaniem od by³ego mê¿a, zas¹dzonych jej
dzieciom alimentów. Taki stan rzeczy mia³ miejsce od ponad czterech lat i znacz¹co wp³ywa³ na
pogorszenie sytuacji finansowej jej rodziny. Do tej pory kobieta próbowa³a korzystaæ z pomocy
komornika, ale to dzia³anie nie przynios³o ¿adnych rezultatów. Mimo, i¿ by³y m¹¿ zarabia³
wystarczaj¹co du¿o, by wyp³acaæ dzieciom alimenty, to skutecznie ukrywa³ swoje dochody oraz
maj¹tek. Dopiero nowe regulacje prawne umo¿liwi³y wpisanie jego danych do rejestru Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W nastêpstwie tego dzia³ania ów d³u¿nik sp³aci³ ca³¹
zaleg³oœæ. Na jego decyzjê wp³yn¹³ szereg problemów, które go napotka³y. Nie uda³o mu siê
dokonaæ przez d³ugi czas planowanego zakupu telewizora na raty, odmówiono mu sprzeda¿y
Internetu i telefonu komórkowego na abonament. Tylko ca³kowita sp³ata zobowi¹zania
pozwoli³a na usuniêcie jego danych z rejestru BIG InfoMonitor.

Przyk³ad 2: Oszukani przez pracodawcê
Jedna z warszawskich firm wygra³a du¿y przetarg. By zrealizowaæ projekt, jej w³aœciciel
potrzebowa³ kredytu. Dotychczas terminowo sp³aca³ wszystkie zobowi¹zania zaci¹gniête
w instytucjach finansowych. Wizyta w banku wydawa³a siê byæ jedynie formalnoœci¹. Bank za
pomoc¹ rutynowej procedury sprawdzi³ jego dane w Biurze Informacji Kredytowej oraz w œciœle
wspó³pracuj¹cym z nim Rejestrze D³u¿ników BIG InfoMonitor. Faktycznie, okaza³o siê, ¿e
historia kredytowa, która jest o businessmanie w BIK, by³a nienaganna. Niestety nie mo¿na
by³o tego samego powiedzieæ o danych pobranych z BIG InfoMonitor. W³aœciciel firmy figurowa³
tam jako d³u¿nik. Zosta³ wpisany do rejestru, przez pracownika, któremu nie wyp³aca³
wynagrodzenia. S¹dowy tytu³ wykonawczy wystarczy³, aby pracownik móg³ skorzystaæ z BIG
InfoMonitor i uniemo¿liwiæ nieuczciwemu pracodawcy prowadzenie interesów. Businessman
szybko sp³aci³ swoje zobowi¹zanie i dziêki temu otrzyma³ kredyt, który pomóg³ sfinansowaæ mu
realizacjê wygranego przetargu.
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Przyk³ad 3: Odzyskaæ pieni¹dze od nierzetelnej firmy
Do BIG InfoMonitor zg³osi³a siê klientka, która chcia³a sprawdziæ biuro podró¿y przed wyjazdem
na zagraniczny urlop. Byæ mo¿e w normalnych okolicznoœciach nawet by o tym nie pomyœla³a,
jednak po ma³o przyjemnych przygodach wakacyjnych z poprzedniego roku wola³a wiêcej nie
ryzykowaæ. Utwierdzi³y j¹ w tym przekonaniu równie¿ coraz to nowe doniesienia mediów
o odwo³anych wyjazdach i nieuczciwych biurach podró¿y. W obliczu tej sytuacji jej decyzja nie
powinna nikogo dziwiæ. Po zasiêgniêciu informacji w BIG InfoMonitor okaza³o siê, ¿e biuro
podró¿y, z którym chcia³a wyjechaæ na wakacje figuruje w Rejestrze D³u¿ników BIG. To
dzia³anie pozwoli³o ustrzec siê przed kolejn¹ niemi³¹ sytuacj¹ podczas urlopu. Ponadto klientka
BIG InfoMonitor w czerwcu 2010 r. po wejœciu w ¿ycie nowej Ustawy o BIG odzyska³a nale¿ne
jej pieni¹dze poprzez umieszczenie nierzetelnego touroperatora w Rejestrze D³u¿ników BIG
InfoMonitor.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Z informacji zamieszczonych w bazach danych BIK mo¿e skorzystaæ ka¿dy, poprzez
pobieranie "Raportu o Sobie" czyli Raportu Plus lub Raportu Plus z Informacj¹ o Ocenie
Punktowej. W ten sposób mo¿na sprawdziæ stan swoich zobowi¹zañ jak równie¿
zweryfikowaæ poprawnoœæ swoich danych.
System BANKOWY REJESTR (BR)
Dane zgromadzone w Systemie BANKOWY REJESTR pochodz¹ z banków, które maj¹
obowi¹zek informowaæ siê wzajemnie o wierzytelnoœciach oraz o obrotach i stanach
rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te s¹ im niezbêdne m.in. przy
udzielaniu kredytów czy po¿yczek.
Fakt zalegania ze sp³at¹ zad³u¿enia ma wp³yw na nasz¹ wiarygodnoœæ jako Klienta
banku, a w konsekwencji znacz¹co wp³ywa na warunki na jakich otrzymamy kolejny
kredyt, produkt, czy us³ugê bankow¹. Zwa¿ywszy, ¿e BANKOWY REJESTR to zbiór
osób, których nale¿noœci wobec banku zosta³y w wiêkszoœci zakwalifikowane jako
stracone znalezienie siê w nim niejednokrotnie zamyka na d³ugo drogê do
finansowania kredytem bankowym.
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Informacje z BIK opisuj¹ce nasz¹ bie¿¹c¹ i przesz³¹ historiê kredytow¹ standardowo
pobieraj¹ banki i SKOK-i, które podpisa³y z BIK umowê o wspó³pracy. Instytucje te
sk³adaj¹c do BIK zapytanie o konkretnego Klienta, uzyskuj¹c jego historiê kredytow¹,
która pokazuje stan zobowi¹zañ i rzetelnoœæ w sp³acie poszczególnych rat
dotychczasowych zobowi¹zañ. W sytuacji, gdy zalegamy ze sp³at¹ stajemy siê du¿o
mniej wiarygodni w ocenie instytucji finansowych. W konsekwencji bank lub SKOK,
maj¹c na wzglêdzie nasze dotychczasowe zaleg³oœci, mo¿e odmówiæ przyznania
kredytu, ¿¹daæ dodatkowych zabezpieczeñ lub udzieliæ kredytu na mniej korzystnych
warunkach.

Ka¿dy mo¿e sprawdziæ informacje o sobie - jak to zrobiæ?

Raporty o Sobie i z Rejestru Zapytañ
BIG InfoMonitor

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Ustawa o BIG gwarantuje ka¿demu pobranie Raportu o Sobie (wzór Raportu znajduje
siê na str. 14-16), bez potrzeby podpisywania jakiejkolwiek umowy. Krótko mówi¹c
mo¿emy sprawdziæ, czy figurujemy jako d³u¿nicy w Rejestrze D³u¿ników prowadzonym
przez BIG InfoMonitor. Raport o Sobie mo¿na pobraæ przez Internet na stronie
www.big.pl, listownie lub bezpoœrednio w siedzibie BIG InfoMonitor w Warszawie przy
ul. Canaletta 4.
Mo¿liwe jest równie¿ pobranie Raportu z Rejestru Zapytañ (patrz str. 16). Mo¿emy
z niego dowiedzieæ siê, kto w przeci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pyta³ o nasze zad³u¿enie
i jakie informacje uzyska³.
Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
Ka¿dy z nas mo¿e zweryfikowaæ, jakie dane z naszej historii kredytowej, s¹ zawarte
w bazie BIK - wystarczy pobraæ Raport PLUS lub Raport PLUS z Informacj¹ o Ocenie
Punktowej (oba Raporty dostêpne s¹ tak¿e w wersji angielskiej). Z³o¿enie wniosku
o Raport mo¿liwe jest na dwa sposoby: poprzez wype³nienie wniosku dostêpnego na
stronie www.bik.pl i wys³anie poczt¹ pod adres Biura Obs³ugi Klienta BIK albo wizytê
z dowodem osobistym w Biurze Obs³ugi Klienta BIK i odebranie Raportu na miejscu.
Biuro Obs³ugi Klienta mieœci siê w Warszawie przy ulicy Postêpu 17 A i jest czynne od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 - 16.00, z wyj¹tkiem œrody, gdy otwarte jest
w godzinach 9.00 - 17.00. Mo¿liwe jest równie¿ pobranie Raportu w kilku bankach
posiadaj¹cych serwisy bankowoœci internetowej. BIK udostêpnia ka¿demu Klientowi
tak¿e Informacjê Ustawow¹ zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych
Osobowych.
System BANKOWY REJESTR
Informacje o danych przetwarzanych w Systemie BANKOWY REJESTR s¹ udostêpniane
w Biurze Obs³ugi Klienta Zwi¹zku Banków Polskich, na pisemny wniosek osoby, której
dane dotycz¹. Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony osobiœcie w BOK od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00 - 16.00, z wyj¹tkiem œrody, gdy otwarte jest w godzinach 9.00 17.00 lub przes³any listem poleconym na adres: Zwi¹zek Banków Polskich Biuro
Obs³ugi Klienta, ul. Postêpu 17A; 02-676 Warszawa, z dopiskiem: "WNIOSEK".
Dla konsumenta Raport udostêpniany raz na pó³ roku bezpoœrednio w BOK jest
bezp³atny. Szczegó³owe zasady dotycz¹ce udostêpniania informacji z Systemu
BANKOWY REJESTR okreœla Regulamin dostêpny na stronie internetowej www.cpb.pl.
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Uprawnienia Konsumenta - przekazywanie danych
do Biura Informacji Gospodarczej: kto mo¿e przekazywaæ
informacje o d³u¿nikach i zaleg³oœciach p³atniczych

Dziêki ustawie o BIG ka¿dy mo¿e przekazywaæ dane swoich d³u¿ników do Biura
Informacji Gospodarczej. Tak¹ mo¿liwoœæ maj¹ tak¿e osoby fizyczne posiadaj¹ce tytu³
wykonawczy.
Jakie zobowi¹zania mo¿na przekazaæ do rejestrów d³u¿ników?

Jak wygl¹da tryb przekazywania informacji gospodarczych?
Aby przekazaæ dane o d³u¿niku do Rejestru BIG InfoMonitor nale¿y pobraæ ze strony
BIG.pl wzór wezwania do zap³aty (lub wyci¹æ ze str. 13 poradnika) i wys³aæ go do
d³u¿nika listem poleconym. Nastêpnie nale¿y odczekaæ 14 dni. Mo¿liwe, ¿e w tym
okresie d³u¿nik sp³aci d³ug - tak dzieje siê w 45% przypadków. Jeœli to nie nast¹pi,
kolejnym krokiem jest kontakt z BIG InfoMonitor - telefoniczny lub za poœrednictwem
strony internetowej i umieszczenie danych nieterminowego p³atnika w Rejestrze
D³u¿ników w BIG InfoMonitor.
Jakie s¹ koszty przekazania takich informacji do BIG?
Koszty wpisania danych d³u¿nika do Rejestru BIG InfoMonitor z regu³y nie przekraczaj¹
kwoty kilkudziesiêciu z³otych za wpis i w zale¿noœci od kwoty zaleg³ego zobowi¹zania
stanowi¹ niewielk¹ jej czêœæ. Warto zatem by Konsument, który posiada tytu³
wykonawczy lub zgodê zawart¹ przed s¹dem korzysta³ z tej mo¿liwoœci.
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Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Osoby fizyczne mog¹ przekazaæ do BIG InfoMonitor informacjê o zaleg³ym
zobowi¹zaniu stwierdzonym tytu³em wykonawczym. Tytu³ wykonawczy mo¿e np.
stwierdzaæ, ¿e danej osobie nale¿¹ siê alimenty. Mo¿e te¿ œwiadczyæ o zad³u¿eniu
z tytu³u niewyp³aconego przez pracodawcê wynagrodzenia, nieoddaniu przez
znajomego po¿yczonych pieniêdzy, czy z tytu³u niew³aœciwie wykonanej us³ugi np.
przez biuro turystyczne, dewelopera. Na 14 dni przed przekazaniem danych do BIG.
Nale¿y wys³aæ d³u¿nikowi wezwanie do zap³aty. Przedsiêbiorcy mog¹ przekazywaæ
dane do BIG na podstawie tytu³u wykonawczego, jak równie¿ zapisów umowy
z d³u¿nikiem jeœli mo¿liwoœæ taka by³a zawarta pisemnie (umowa, kontrakt).
W przypadku podstawy umownej, opóŸnienie w p³atnoœciach musi wynosiæ co najmniej
60 dni, a d³u¿nik powinien byæ poinformowany o zamiarze przekazania jego danych do
BIG oraz o konsekwencjach tego dzia³ania z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Co zrobiæ, gdy po sprawdzeniu siebie w Rejestrze nie zgadzamy
siê z danymi zapisanymi w bazie?

BIG InfoMonitor

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Czasem mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, ¿e ktoœ przeka¿e do BIG nieprawdziwe lub niepe³ne
dane na nasz temat b¹dŸ nie zaktualizuje informacji o sp³aconym przez nas d³ugu.
Dlatego warto okresowo pobieraæ Raport o Sobie, który raz na pó³ roku jest
udostêpniany bez op³at (wzór Raportu mo¿na znaleŸæ na str. 14-16). W ten sposób
mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e figurujemy w BIG jako d³u¿nicy. Odpowiedzialnoœæ za
prawdziwoœæ oraz aktualizowanie przekazanych do BIG danych spoczywa na osobie lub
firmie, która je wprowadzi³a. Dlatego jeœli znajdziemy siê w takiej sytuacji, powinniœmy
niezw³ocznie skontaktowaæ siê z osob¹ lub instytucj¹, widniej¹c¹ na raporcie jako
wierzyciel.
Biuro Informacji Kredytowej
Jeœli stwierdzimy na podstawie pobranego "Raportu o Sobie" czyli np. Raportu Plus, ¿e
informacje zamieszczone w bazie danych BIK s¹ niepoprawne lub nieaktualne, swoje
zastrze¿enia powinniœmy zg³osiæ bezpoœrednio do tego banku lub SKOK-u, gdzie
zaci¹gniête by³o nasze zobowi¹zanie. Informacjê o tym, do jakiego banku czy SKOKu
powinniœmy siê udaæ znaleŸæ mo¿na w³aœnie w Raporcie BIK. Wówczas bank lub SKOK
sprawdz¹, czy uwagi nasze s¹ uzasadnione. Jeœli rzeczywiœcie pojawi³ siê b³¹d,
stosowne poprawki przekazane zostaj¹ do bazy BIK. Nale¿y podkreœliæ, ¿e BIK jest
tylko i wy³¹cznie administratorem danych o Klientach, które uzyskuje od banków
i SKOK-ów. Biuro Informacji Kredytowej nie ma uprawnieñ, aby samodzielnie
wprowadzaæ zmiany w informacjach dotycz¹cych Klienta. Nie jest to mo¿liwe nawet na
jego wniosek w udokumentowanych przez niego przypadkach.
BANKOWY REJESTR
Kiedy uznamy, ¿e nasze dane w sposób niezgodny ze stanem faktycznym znalaz³y siê
w Systemie BANKOWY REJESTR musimy skontaktowaæ siê z bankiem, który nas do
niego wpisa³. Kontakt do banku znajdziemy w odpowiedzi (Raporcie) otrzymanej
z Biura Obs³ugi Klienta Zwi¹zku Banków Polskich. W Systemie BANKOWY REJESTR
obowi¹zuje zasada, ¿e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisywaniem, aktualizowaniem,
poprawianiem czy usuwaniem danych z rejestru s¹ wykonywane wy³¹cznie przez bank,
który te dane w rejestrze umieœci³.
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Wiarygodnoœæ p³atnicza w praktyce

WZORY DOKUMENTÓW

WNIOSEK dla KLIENTA INDYWIDUALNEGO zwanego dalej „Pytaj¹cym”
Proszê o ujawnienie: (zaznaczyæ wybrane pole lub pola znakiem „X” )
?
Raportu o Sobie
?
Raportu z Rejestru Zapytañ
Dane identyfikacyjne osoby fizycznej (wszystkie pola obligat oryjne)
Imiona:
Nazwisko:
Numer PESEL:

Obywatelstwo:

Rodzaj dokumentu to¿samoœci:
Seria i numer:
Adres zameldowania lub do korespondencji (wszystkie pola obligatoryjne)
Kraj:
Miejscowoœæ:
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu, lokalu:
E-mail:
Telefon:
Mo¿liwoœæ pobierania raportów z wykorzystaniem Internetu
?
Tak, chcê posiadaæ mo¿liwoœæ pobierania raportów z BIG InfoMonitor przez Internet.
Data i czytelny podpis:
?
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. obecnie i w przysz³oœci w celach marketingowych i promocyjnych BIG InfoMonitor,
w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A.; 00-099 Warszawa ul. Canaletta 4 tel. (022) 4865656; bok@infomonitor.pl.
Przetwarzanie bêdzie prowadzone wy³¹cznie w celach marketingowych i
promocyjnych produktów BIG InfoMonitor S.A. BIG InfoMonitor nie bêdzie
przekazywaæ danych innym podmiotom. Jednoczeœnie informujemy, ¿e ma Pani/Pan
prawo dostêpu do treœci swoich danych, prawo ich poprawiania, a tak¿e prawo
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych i promocyjnych oraz
prawo zaprzestania ich przetwarzania.
Przekazanie danych jest dobrowolne.

?
Wyra¿am zgodê na otrzymywanie informacji handlowej drog¹ elektroniczn¹
(zgodnie z Ustaw¹ z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹,
Dz.U. nr 144, poz. 1204;).
Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowej jest mo¿liwa po przes³aniu rezygnacji
na adres: bok@infomonitor.pl.

Czytelny podpis:

Czytelny podpis:

Informacja dla Pytaj¹cego:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

BIG InfoMonitor dzia³a na podstawie Regulaminu Zarz¹dzania Danymi, który dostêpny jest na stronie internetowej www.infomonitor.pl .
Je¿eli Pytaj¹cy sk³ada wniosek o ujawnienie raportu o sobie i/lub raport z rejestru zapytañ nie czêœciej ni¿ raz na 6 miesiêcy, to BIG
InfoMonitor ujawnia raport lub raporty, w pozosta³ych przypadkach BIG InfoMonitor za ka¿dy ujawniony raport pobiera op³atê zgodnie z
cennikiem dostêpnym na stronie BIG InfoMonitor.
Pytaj¹cy do wniosku zobowi¹zany jest do³¹czyæ kopiê stron dowodu osobistego oraz orygina³ dowodu wp³aty na konto BIG InfoMonitor.
Kopia dowodu osobistego powinna zawieraæ takie informacje jak: imiê i nazwisko, adres, PESEL , numer dokumentu i podpis. Pozosta³e
informacje powinny zostaæ zaczernione. Pytaj¹cy jest zobowi¹zany z³o¿yæ podpis na kopii dowodu osobistego.
Je¿eli Pytaj¹cy z³o¿y³ wniosek listownie, BIG InfoMonitor wysy³a listem zwyk³ym raport lub raporty na adres Pytaj¹cego podany we
wniosku. Pytaj¹cy zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku orygina³ dowodu wp³aty na konto InfoMonitora op³aty za wysy³kê raportu.
Je¿eli Pytaj¹cy z³o¿y³ wniosek osobiœcie w siedzibie BIG InfoMonitor lub w Biurze Obs³ugi Klienta Biura Informacji Kredytowej S.A., BIG
InfoMonitor ujawnia raport za okazaniem dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ.
Op³atê za raport / raporty / wysy³kê raportu poczt¹ nale¿y wnieœæ na nr rachunku BIG InfoMonitor: 08 1020 1013 0000 0302 0135 0818
PKO BP S.A.
Wniosek wype³niony niekompletnie, w tym bez do³¹czonej kopii dowodu osobistego lub dowodu wp³aty nie jest rozpatrywany i nie
podlega zwrotowi.

Przyk³adowy Raport o Sobie
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Przyk³adowy Raport o Sobie

Przyk³adowy Raport z Rejestru Zapytañ

Wzór piecz¹tki BIG

Pieczêæ prewencyjna informuj¹ca o wspó³pracy z BIG InfoMonitor i jej konsekwencjami dla d³u¿nika.
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Dane wierzyciela (Konsumenta):

