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SZANOWNY KLIENCIE!

Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej stanowi zapis Twojej historii kredytowej. Znajdują się w nim informacje 
dotyczące: 

• Twoich danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych Biura Informacji Kredytowej (BIK),
• zapytań na Twój temat kierowanych do BIK przez banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 

(SKOK-i),
• stanu posiadanych przez Ciebie zobowiązań kredytowych (w tym liczby kredytów, kwot pozostających do spłaty 

oraz ewentualnych zaległości),
• stanu poręczanych przez Ciebie zobowiązań,
• zobowiązań przez Ciebie spłaconych i zamkniętych, ewentualnie umorzonych,
• Twojej Oceny Punktowej BIK.

Zamieszczone w przewodniku informacje opisują krok po kroku jaka jest zawartość Raportu Plus z Informacją o Ocenie 
Punktowej, z jakich części może składać się taki raport oraz na które z zawartych w nim informacji powinieneś zwrócić 
szczególną uwagę.

RAPORT PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ 

DOSTĘPNY JEST ODPŁATNIE NA KAŻDE TWOJE 

ŻYCZENIE. DZIĘKI TAKIEMU NIELIMITOWANEMU 

DOSTĘPOWI MOŻESZ DOWOLNIE CZĘSTO 

SPRAWDZAĆ JAKIE ZMIANY ZACHODZĄ W TWOICH 

DANYCH, MOŻESZ TAKŻE MONITOROWAĆ STAN 

WŁASNYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Raport podzielony jest na tzw. segmenty. Liczba segmentów prezentowanych w raporcie uzależniona jest od Twojej 
aktywności kredytowej, jak również od zakresu przekazanych przez banki i SKOK-i informacji na Twój temat. Nazwy 
segmentów pisane są dużą białą czcionką na ciemnym tle.

Większość segmentów podzielona jest dodatkowo na mniejsze części, tzw. podsegmenty, zawierające szczegółowe 
informacje z danego zakresu np. Dane osobowe, Dane adresowe, Dane z umowy itp. Nazwy podsegmentów 
wyróżnione są mniejszą białą czcionką na szarym tle. 
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OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW RAPORTU PLUS 
Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ.

W Przewodniku zaprezentowano i opisano wszystkie segmenty i podsegmenty, które mogą pojawić się w Raporcie 
Plus z Oceną Punktową.

Nagłówek raportu

RAPORT PLUS
Z INFORMACJ  O OCENIE PUNKTOWEJ

Nagłówek poinformuje Cię jaki rodzaj raportu otrzymałeś.

Dane z wniosku o udzielenie informacji 

  na temat danych osobowych przechowywanych w bazie BIK S.A.

W tym segmencie znajdziesz informacje dotyczące zamówionego raportu, swoje dane identyfi kacyjne i adresowe 
podane we wniosku o udostępnienie tego raportu oraz informacje na temat pierwszej rejestracji Twoich danych 
w systemie BIK

Informacje na temat rodzaju 
zamówionego raportu, data 
złożenia wniosku i udzielenia 
odpowiedzi, tryb przekazania 
wniosku i odbioru raportu oraz 
jego wersja językowa.

Dane identyfi kacyjne i adresowe 
wprowadzone przez Ciebie we 
wniosku do BIK o udostępnienie 
raportu na swój temat.

Data pierwszej rejestracji 
Twoich danych w bazie BIK.
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Informacja o Ocenie Punktowej

INFORMACJA O OCENIE PUNKTOWEJ NA 16 LIPCA 2010

Ocena punktowa to liczba punktów uzyskanych przez Ciebie w wyniku zastosowania metody punktowej oceny 
ryzyka kredytowego (scoring). Szczególnie istotny wpływ na wysokość oceny punktowej ma to, jak obsługujesz 
posiadane przez siebie kredyty (w tym również limity w ROR oraz karty kredytowe) oraz jak obsługiwałeś kredyty już 
spłacone. Im bardziej terminowo spłacasz obecnie lub spłacałeś w przeszłości swoje zobowiązania, tym lepszą ocenę 
punktową otrzymasz, a zatem większe jest prawdopodobieństwo otrzymania przez Ciebie kredytu.

 OCENA PUNKTOWA WYLICZANA JEST NA 

PODSTAWIE DANYCH JAKIE NA TWÓJ TEMAT 

PRZEKAZUJĄ DO BIK BANKI I SKOK-I, JEŻELI WIĘC 

NIE KORZYSTAŁEŚ DOTYCHCZAS Z PRODUKTÓW 

KREDYTOWYCH – NIE ZOSTANIE CI ONA NALICZONA.

Informacja o Ocenie Punktowej może być przedstawiona w raporcie w trzech wariantach uzależnionych od Twojej 
sytuacji kredytowej i możliwości jej naliczenia.

Wariant I: Naliczono ocenę punktową.

  Liczba punktów (od 192 do 631) oznaczająca związany z Twoją osobą poziom ryzyka kredytowego. Im wyższa 
ocena punktowa, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz terminowo spłacał swoje kredyty.

  Liczba gwiazdek informuje Cię jaka jest Twoja pozycja na skali scoringowej. Zakres punktów został podzielony 
na 5 przedziałów o równej długości, możesz więc otrzymać od 1 do 5 gwiazdek. Jeżeli znajdziesz się w najniższym 
przedziale –otrzymasz 1 gwiazdkę, jeżeli w drugim – dwie gwiazdki itd. Osoby z najwyższymi ocenami otrzymają 
5 gwiazdek. 

Gwiazdki nie informują Cię czy Twoja ocena punktowa jest poniżej czy powyżej średniej, 

tylko pokazują czy jesteś związany z niskim czy z wysokim scorem.

Komentarz poinformuje Cię jak Twoja ocena punktowa ma się do średniej oceny punktowej obliczonej dla 
osób, których dane są zgromadzone w bazie BIK.

Nazwa segmentu oraz data na jaką naliczona została Twoja ocena punktowa 
widoczna w tym raporcie.
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Wariant II: Kod Klasyfi kacji Uzupełniającej.

Kod Klasyfi kacji Uzupełniajcej OF − Obliczenie oceny punktowej nie było możliwe, ponieważ według danych zgromadzonych 
w bazie BIK S.A., ma Pan/Pani − jako główny właściciel lub współwłaściciel − tylko rachunki o krótkiej 
historii (otwarte w ostatnich 6 miesiącach lub takie, że w ostatnich 12 miesiącach dane o rachunku 
zostały zaktualizowane mniej niż 6 razy).

Kod Klasyfi kacji Uzupełniającej - opisuje przyczyny, dla których nie otrzymałeś oceny punktowej.

Wariant III: Naliczona ocena punktowa + Kod Klasyfi kacji Uzupełniającej.

                 

PRAWIDŁOWO SPŁACONY KREDYT (RACHUNEK ZAMKNIĘTY) 

ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY PRZY OBLICZANIU TWOJEJ OCENY 

PUNKTOWEJ TYLKO WÓWCZAS, GDY  WYRAZIŁEŚ ZGODĘ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA. 

W INNYM PRZYPADKU OTRZYMASZ TAKĄ OCENĘ, JAKĄ 

DOSTAŁBYŚ, GDYBYŚ TEGO KREDYTU NIGDY NIE POSIADAŁ.

JEŻELI AKTUALNYM STATUSEM UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 

BĘDZIE „OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI”, NIE NALICZY CI SIĘ OCENA 

PUNKTOWA, OTRZYMASZ WTEDY JEDYNIE KOD KLASYFIKACJI 

UZUPEŁNIAJĄCEJ – „0U” (KLIENT OGŁOSIŁ UPADŁOŚĆ 

KONSUMENCKĄ).

Komentarz do Oceny 
Punktowej
Kod Klasyfi kacji 
Uzupełniającej

Ocena powyżej średniej dla osób, których dane zgromadzone są w
bazie BIK S.A.
EC - Wed ug danych zgromadzonych w bazie BIK S.A., ma Pani/Pan - jako
g ówny w a ciciel lub wspó w a ciciel - rachunki, które zosta y zamkni te w
tzw. sytuacji normalnej ponad 6 miesi cy temu, lecz nie wcze niej ni  36
miesi cy temu. W wyniku analizy danych o tych rachunkach wyznaczona 
zosta a ocena punktowa

Ocena Punktowa 542 Interpretacja Oceny 
Punktowej

W tym wariancie znaczenie oceny punktowej jest takie samo jak w przypadku wariantu I, a Kod Klasyfi kacji 
Uzupełniającej opisuje szczególne sytuacje występujące na Twoich rachunkach kredytowych.
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  Dane sumaryczne ogólne

Segment zawiera podsumowanie liczby zapytań na Twój temat składanych przez banki i SKOK-i oraz liczby kredytów, 
które w tych instytucjach posiadasz bądź posiadałeś, w podziale na kategorie. Znajdziesz tu także informacje na temat 
zobowiązań nie spłacanych terminowo.

Nazwy instytucji, które składały zapytania do BIK na Twój temat oraz w których posiadasz lub posiadałeś 
rachunki kredytowe. Klient z przykładowego raportu posiada(ł) kredyty w dwóch bankach, jeden bank pytał 
o jego dane.

Liczba zapytań kredytowych oraz monitorujących, które banki lub SKOK-i złożyły do BIK w celu sprawdzenia 
Twoich danych.  O przykładowego klienta pytał Trzeci Bank Testowy - zadał 22 zapytania kredytowe i 6 
zapytań monitorujących. Nie pytały o klienta Pierwszy i Drugi Bank Testowy – liczba zapytań: 0.

Liczba wszystkich rachunków kredytowych, związanych z Twoją osobą (otwartych i zamkniętych). Rachunki 
podzielone zostały na kredyty ratalne, limity oraz pozostałe zobowiązania. W przykładowym raporcie klient 
posiada(ł) łącznie 4 rachunki kredytowe. Są to wyłącznie kredyty ratalne – 1 w Pierwszym Banku Testowym 
i 3 w Drugim Banku Testowym. 

Nazwy banków/SKOK-ów, w których zalegasz ze spłatą zobowiązań, informacja o liczbie kredytów, w których 
spłacie masz opóźnienia wraz z aktualną łączną kwotą zaległości (podawaną zawsze w przeliczeniu na złote). 
W przykładowym raporcie klient ma problemy ze spłatą 1 kredytu w Drugim Banku Testowym. Jego obecna 
zaległość to 217 złotych.
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Uwagi i Ostrzeżenia

• Opcja TAK przy ostrzeżeniu Znaleziono Rachunki Kwestionowane oznacza, że znalezione zostały rachunki do 
których wniosłeś zastrzeżenie co do prawdziwości danych kredytowych lub osobowych w nich zawartych. 

• Opcja TAK przy ostrzeżeniu Znaleziono Zablokowane Rekordy BIORK oznacza, że posiadasz rachunki kredy-
towe, które nie są czasowo prezentowane w raportach udostępnianych bankom/SKOK-om. Przyczyny takiej 
blokady mogą być różne.

Dane sumaryczne szczegółowe

DANE SUMARYCZNE SZCZEGÓ OWE

Segment zawiera rozwinięcie i uszczegółowienie informacji dotyczącej Twoich rachunków kredytowych zawartej 
w części Dane sumaryczne ogólne. 

WSZYSTKIE KWOTY W TYM SEGMENCIE 

WYRAŻONE SĄ W ZŁOTYCH.

DO PODSUMOWANIA BRANE SĄ WYŁĄCZNIE 

RACHUNKI Z KTÓRYMI BYŁEŚ ZWIĄZANY W CHWILI 

GENEROWANIA RAPORTU. DLA RACHUNKÓW 

W KTÓRYCH USTAŁA TWOJA RELACJA DO 

RACHUNKU, W SEGMENCIE TYM PREZENTOWANA 

JEST WYŁĄCZNIE INFORMACJA O LICZBIE TAKICH 

RACHUNKÓW.

DO SUMOWANIA KWOT NIE SĄ BRANE 

RACHUNKI, W KTÓRYCH WYSTĘPUJESZ W RELACJI 

PEŁNOMOCNIK. DLA RACHUNKÓW TAKICH 

POKAZYWANA JEST WYŁĄCZNIE ICH ILOŚĆ.
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Pierwsza część Danych sumarycznych szczegółowych prezentuje informację o liczbie rachunków kredytowych 
z którymi jesteś lub byłeś związany w zależności od statusu płatności, w podziale na:

• rachunki zamknięte. Klient z przykładowego raportu ma 1 zamknięty rachunek o statusie „Zaległość 0-30 dni”

• rachunki otwarte. Klient z przykładowego raportu ma 3 rachunki otwarte o statusie „Zaległość 0-30 dni” 
i 1 rachunek otwarty o statusie „Zaległość powyżej 180 dni”. 

• rachunki, w których ustała relacja klienta do rachunku przed datą zamknięcia zobowiązania np. klient przestał 
być poręczycielem kredytu. Klient z przykładowego raportu nie ma takich rachunków.

Informację na temat znaczenia statusów płatności znajdziesz poniżej, w Tabeli nr 1.

W drugiej części segmentu prezentowane jest podsumowanie ilości czynnych rachunków, kwot zobowiązań 
i statusów płatności związanych z Twoją osobą, w relacji do rachunku jako kredytobiorcy, poręczyciela i pełnomocnika. 
Zestawienie prezentowane jest oddzielnie dla kredytów ratalnych, limitów odnawialnych i debetowych oraz 
pozostałych zobowiązań.

Liczba czynnych rachunków kredytowych kredytów ratalnych, z którymi jesteś związany relacją: kredytobiorca, 
poręczyciel lub pełnomocnik.

Zsumowana kwota początkowa wszystkich  czynnych kredytów ratalnych z którymi jesteś związany relacją.
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Zsumowana kwota rat do spłaty, w podziale na relację do rachunku.

Zsumowana, obecna kwota do spłaty wszystkich czynnych kredytów ratalnych, z którymi jesteś związany 
relacją. Zawiera łączną kwotę należności z tytułu kapitału i odsetek oraz kosztów i prowizji wymaganych do 
zamknięcia transakcji.

Łączna kwota zaległości do spłaty wszystkich kredytów ratalnych.

Status wskazuje stan spłat Twoich bieżących zobowiązań, w poszczególnych grupach.

Pole informuje o najgorszym historycznym statusie płatności rachunków, które posiadałeś, w poszczególnych 
grupach.

Taki sam zestaw informacji znajdziesz także dla limitów odnawialnych i debetowych (m.in. karty kredytowe i kredyty 
odnawialne) oraz dla pozostałych zobowiązań (bezumowny debet w koncie).

Status płatności informuje jaka jest kondycja Twojego rachunku, czy wszystkie spłaty odbywały się prawidłowo, 
czy były jakieś problemy z terminowym regulowaniem należności. Statusy płatności z jakimi możesz spotkać się 
w raportach BIK oraz wyjaśnienie ich znaczenia przedstawia poniższa tabela. Zgodnie z kolejnością w tabeli: „0” jest 
najlepszym statusem płatności, a „U” – najgorszym.

Tabela nr 1

Status płatności Opis statusu płatności
Kod 

statusu

Zaległość 0-30 dni Najlepszy status płatności, brak opóźnień w spłacie kredytu. ( 0 )

Zaległość 31-90 dni Klient opóźnia się ze spłatą kolejnych rat kredytu od miesiąca do 3 miesięcy. ( 1 )

Zaległość 91-180 dni Klient opóźnia się ze spłatą kolejnych rat kredytu od 3 do 6 miesięcy. ( 2 )

Zaległość powyżej 180 dni Klient opóźnia się ze spłatą kolejnych rat kredytu ponad pół roku. ( 3 )

Windykacja Na rachunku klienta prowadzona jest przez bank windykacja zaległości. ( W )

Egzekucja Na rachunku klienta prowadzona jest przez bank egzekucja zaległości. ( E )

Odzyskany Były problemy ze spłatą ale wszystkie należności banku zostały odzyskane w 
procesie windykacji lub egzekucji. ( O )

Umorzony Część należności banku nie została odzyskana poprzez windykację lub 
egzekucję i została spisana w straty banku. ( U )
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Segment Zgody Ogólnej 

W segmencie znajduje się informacja, czy wyraziłeś Zgodę Ogólną (dla wszystkich banków i SKOK-ów oraz BIK) na 
przetwarzanie danych dotyczących wszystkich Twoich czynnych zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań 
już wygasłych. Pole Status Zgody Ogólnej informuje o obecnym statusie Twojej Zgody Ogólnej, może zawierać 
wartości: Zgoda udzielona, Zgoda nie udzielona lub Zgoda odwołana wraz z Datą udzielenia/odwołania Zgody Ogólnej.  
Dodatkowo w segmencie prezentowane są również informacje o historii zmian dotyczących statusu Zgody Ogólnej 
(jeżeli takich zmian dokonywałeś).

ZGODA OGÓLNA KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH PO WYGA NIECIU ZOBOWI ZANIA
Status Zgody Ogólnej Zgoda udzielona
Data udzielenia Zgody Ogólnej 2009-02-26 Data aktualizacji Zgody Ogólnej 2009-02-26
Data odwo ania Zgody Ogólnej  Czas aktualizacji Zgody Ogólnej 13:25:42
Id Subskrybenta 12300008 ród o aktualizacji Zgody Ogólnej Komunikat Polecenie Aktualizacji
Nazwa Jednostki Subskrybenta ODDZIA  TEST
Nr referencyjny Zgody Ogólnej 245488900730001042251378

Nr Status Zgody 
Ogólnej

Data
udzielenia

Zgody
Ogólnej

Data
odwo ania

Zgody
Ogólnej

Data
aktualizacji

Zgody
Ogólnej

Czas
aktualizacji

Zgody
Ogólnej

ród o
aktualizacji

Zgody
Ogólnej

Id
Subskrybenta

Nazwa
Jednostki

Subskrybenta

Nr
referencyjny

Zgody
Ogólnej

HISTORIA ZMIAN DOTYCZ CYCH ZGODY OGÓLNEJ KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH PO WYGA NIECIU
ZOBOWI ZANIA

TWOJA POZYTYWNA HISTORIA KREDYTOWA 

TO NAJLEPSZA REKOMENDACJA DLA BANKÓW I SKOK-ÓW, 

TO KRONIKA SOLIDNOŚCI REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ 

FINANSOWYCH. WARTO, WIĘC ZADBAĆ O TO, ABY INFORMACJA 

O ZOBOWIĄZANIACH BYŁA DOSTĘPNA DLA BANKÓW 

I SKOK-ÓW JAK NAJDŁUŻEJ, RÓWNIEŻ PO SPŁACIE KREDYTU. 

WARTO WIĘC WYRAZIĆ ZGODĘ OGÓLNĄ NA PRZETWARZANIE 

SWOICH DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA. ZGODY 

TAKIEJ MOŻNA UDZIELIĆ W KAŻDEJ CHWILI NP.  

W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA BIK.

  Dane dotyczące zapytań kredytowych

Efektem złożenia przez Ciebie wniosku kredytowego w banku lub SKOK-u, a także powiązanie z wnioskiem złożonym 
przez inną osobę np. poprzez poręczenie kredytu - jest skierowanie przez te instytucje zapytania o Twoje dane do 
Biura Informacji Kredytowej. Wszystkie takie zapytania z okresu ostatnich 12 miesięcy prezentowane są w Raporcie 
PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, w omawianym obecnie segmencie, w kolejności od najbardziej aktualnych, 
na początku - do najstarszych, na końcu. Segment ten może składać się z wielu zapytań (jeżeli w okresie ostatniego 
roku wielokrotnie składałeś wnioski kredytowe w bankach), może także nie wystąpić wcale – jeżeli takich wniosków 
nie składałeś.

DANE DOTYCZ CE ZAPYTA  KREDYTOWYCH
ZAPYTANIE 7

Nazwa segmentu oraz numer omawianego zapytania kredytowego.
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W segmencie Dane dotyczące zapytań kredytowych mogą znajdować się także inne podsegmenty: Dane 
o zatrudnieniu – zawierający informacje takie jak: Nazwa i adres miejsca pracy, data podjęcia pracy, Dane majątkowe 
– zawierający informacje takie jak: Stan cywilny, Wykształcenie, Zawód - jeżeli wnioskując o kredyt podałeś w banku 
także te informacje.

DANE O ZATRUDNIENIU
DANE MAJĄTKOWE

Jeżeli złożyłeś w banku/SKOK-u upoważnienie na złożenie zapytania o Twoją osobę do bazy BIG InfoMonitor S.A.—
informacja o tym także znajdzie się w tym segmencie.

INFORMACJE SYSTEMU BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ DOTYCZĄCE RAPORTU O KONSUMENCIE

Dane identyfi kacyjne oddziału, 
banku/SKOK-u składającego  
zapytanie o Twoje dane do BIK 
oraz data tego zapytania.

Dane ze złożonego w banku/ 
SKOK-u wniosku kredytowego, 
dotyczące wnioskowanego 
zobowiązania. Są to 
informacje takie jak: Powód 
złożenia zapytania, Relacja 
klienta do rachunku, Typ 
transakcji, Wnioskowana 
kwota kredytu, Waluta, Liczba 
uczestników transakcji itd.

Dane identyfi kacyjne podane 
we wniosku kredytowym, takie 
jak: Imiona i nazwisko, PESEL, 
Rodzaj i numery dokumentów 
tożsamości, Płeć, numery 
telefonów itd.

Dane adresowe aktualne 
na dzień składania wniosku 
w banku/ SKOK-u

SEGMENT PREZENTOWANY JEST NIEZALEŻNIE OD TWOJEJ 

RELACJI DO WNIOSKU KREDYTOWEGO, TZN. ODSZUKIWANE SĄ 

ZAPYTANIA, W KTÓRYCH JESTEŚ GŁÓWNYM WNIOSKODAWCĄ, 

PORĘCZYCIELEM, DOSTAWCĄ ZABEZPIECZENIA LUB JESTEŚ W INNY 

SPOSÓB ZWIĄZANY Z WNIOSKIEM KREDYTOWYM.

WIDOCZNE SĄ TU ZAPISY DOTYCZĄCE TWOICH WNIOSKÓW 

KREDYTOWYCH NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY NA ICH PODSTAWIE 

ZOSTAŁY PÓŹNIEJ UDZIELONE KREDYTY. TAK WIĘC JEŻELI 

ZŁOŻYŁEŚ WNIOSKI W 10 BANKACH, W SEGMENCIE POWINNO 

ZNALEŹĆ SIĘ 10 ZAPYTAŃ KREDYTOWYCH O TWOJĄ OSOBĘ, 

POMIMO, ŻE OSTATECZNIE NP. OTRZYMAŁEŚ KREDYT TYLKO 

W 1 BANKU LUB NIE OTRZYMAŁEŚ GO W OGÓLE.
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  Dane dotyczące rachunków kredytowych 

Jeżeli otrzymałeś kredyt lub jesteś powiązany z zobowiązaniem przyznanym innej osobie np. zostałeś poręczycielem – 
bank/SKOK rozpoczyna cykliczne przekazywanie do BIK informacji na temat tego rachunku. Informacja taka obejmuje 
cały szereg szczegółowych danych dotyczących zobowiązania, od danych identyfi kacyjnych osób związanych 
z rachunkiem, przez szczegóły dotyczące warunków na jakich zobowiązanie zostało otwarte do opisu bieżącego 
stanu zobowiązania oraz terminowości jego obsługi.
W tym segmencie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej znajdziesz taki szczegółowy opis bieżącego stanu 
kolejnych rachunków kredytowych, z którymi jesteś powiązany (zarówno otwartych jak i zamkniętych).

DANE DOTYCZ CE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
RACHUNEK 4

Nazwa segmentu oraz numer omawianego rachunku kredytowego.

, ODDZIAŁ TEST, 20101020
20101020-3865353-001-01

Rachunek otwarty

Pod nagłówkiem segmentu znajdziesz nazwę banku, z którego pochodzą informacje o tym rachunku oraz sprawdzisz 
czy rachunek, który analizujesz jest otwarty, więc nadal dokonywane są na nim spłaty - czy zamknięty np. z powodu 
spłaty zobowiązania.

Podsegment: Dane z umowy zawiera szczegółowy opis warunków na jakich zostało udzielone zobowiązanie. Tak więc 
informacje tutaj zawarte prezentują stan zobowiązania w chwili otwarcia transakcji. Szczególnie zwróć uwagę na pola 
opisane poniżej.

Rodzaj Twojego powiązania 
z zobowiązaniem, zawartą 

umową kredytową.
(główny kredytobiorca, 

współkredytobiorca, 
poręczyciel itd.)

Typ transakcji, czyli rodzaj 
zobowiązania, (np. kredyt 

mieszkaniowy, kredyt 
odnawialny, karta kredytowa, 

kredyt niecelowy oraz 
studencki itd.)

Kwota kredytu udzielonego 
Ci w dniu podpisania umowy 

kredytowej wraz odsetkami 
naliczonymi na dzień 

zawarcia umowy kredytowej.

Wysokość raty do spłaty, 
ustalona  w dniu podpisania 

umowy kredytowej.

Pole wskazuje na rodzaj 
waluty w jakiej został 
uruchomiony kredyt. 

Uwaga! Wszystkie kwoty 
w segmencie podawane są 

we wskazanej w tym polu 
walucie!

W przypadku kredytów 
odnawialnych lub kart 
kredytowych w tym polu 
znajdziesz informację 
o wysokości przyznanego 
Ci limitu.
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Podsegment: Kondycja rachunku przedstawia informację dotyczącą bieżących (na datę salda rachunku) warunków 
na jakich prowadzone jest zobowiązanie. Na informację o aktualnym stanie rachunku składa się wiele pól, które 
opisują poszczególne parametry kredytu. Poniżej przykładowy podsegment Kondycja rachunku wraz z wyjaśnieniem 
znaczenia wybranych pól.

Jeżeli w trakcie spłaty kredytu uległy zmianie warunki dotyczące Twojego zobowiązania – informację o tym znajdziesz 
w podsegmencie: Zmienione warunki umowy.

Data pobrania danych z systemu 
banku, informuje na kiedy 

aktualne są dane widoczne 
w tym podsegmencie.

Liczba osób związanych 
z kredytem. (główny 

kredytobiorca, poręczyciel itd.)

Wskazuje najgorszy status 
płatności rachunku podczas 

całego okresu spłaty kredytu. 
Więcej na temat statusów 

płatności w tabeli nr 1
na stronie 8.

Ciąg znaków pokazujący statusy 
płatności w trakcie spłaty 

kredytu. Każdy znak odpowiada 
statusowi płatności za  jeden 

miesiąc wstecz. Aktualny status 
jest na pierwszym  miejscu. 
Więcej na temat statusów 
w tabeli nr 1 na stronie 8.

Liczba rat na ile została rozłożona 
spłata Twojego kredytu.

Data przewidywanej 
(zgodnie z 
harmonogramem) 
spłaty zobowiązania.

Informacja czy kredyt jest/był 
zabezpieczony oraz ewentualny 
rodzaj zabezpieczenia (np. zastaw, 
hipoteka, poręczenie itd.)

W zależności od sytuacji na 
rachunku, różne pola dat 

zostaną wypełnione, i tak: 
Data zamknięcia rachunku 

–  zamknięcie rachunku, spłata 
lub rozliczenie zobowiązania, 
Data Windykacji – podjęcie 

przez bank działań 
windykacyjnych w związku 

z brakiem spłat, 
Data Odzyskania – odzyskanie 

przez bank zadłużenia 
powstałego na tym rachunku, 

Data Egzekucji – podjęcie przez 
bank działań egzekucyjnych, 
w związku z brakiem spłat na 

rachunku, Data umorzenia 
– umorzenie przez bank części  

lub całości zobowiązania. Jeżeli 
rachunek jest  otwarty i nie ma 

problemów ze spłatą żadne 
pole dotyczące daty nie jest 

wypełnione.

Informuje o spełnieniu warunków 
na przetwarzanie przez BIK 
informacji o tym rachunku 
przez okres 5 lat od daty jego 
wygaśnięcia, bez Twojej zgody.
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Podsegment Historia rachunku jest „przekrojem” stanu rachunku przekazywanym przez banki/SKOK-i w kolejnych 
miesiącach jego obsługi. Zawiera szczegółowe dane dotyczące sald rachunku w konkretnym miesiącu jego historii.
Wiersz pierwszy opisuje stan rachunku w ostatnio przekazanej przez bank aktualizacji danych, kolejne wiersze 
pokazują stan rachunku kolejno we wcześniejszych miesiącach.

W kolumnie Kwota do spłaty przedstawiona jest wartość jaka pozostała do całkowitej spłaty zobowiązania na dzień 
pobrania danych z systemu banku (aktualna na datę z pola Data salda, przedstawiona w jednostce monetarnej 
podanej w kolumnie Waluta). Kwota ta zawiera kapitał i odsetki do spłaty oraz wszystkie ewentualne zaległości. 
W przykładowym raporcie klient nie posiada opóźnienia w spłacie kredytu (Status płatności to Zaległość 0-30 dni), do 
całkowitej spłaty kredytu pozostało 834 złote. 

O kłopotach ze spłatą kredytu informuje „gorszy” niż „Zaległość 0-30 dni” - status płatności oraz kwota zaległości 
wpisana w kolumnie „Saldo Należności Wymagalnych”. W przykładowym raporcie klient nie ma zaległości więc 
w kolumnie tej widnieje wartość „zero”. 

W SYTUACJACH, KIEDY JESTEŚ ZWIĄZANY Z RACHUNKIEM 

RELACJAMI TYPU: DOSTAWCA ZABEZPIECZENIA LUB 

PEŁNOMOCNIK / UPOWAŻNIONY UŻYTKOWNIK, W RAPORCIE 

NIE SĄ PRZEKAZYWANE DANE ODNOŚNIE STANÓW TYCH 

RACHUNKÓW I ICH ZAPISÓW HISTORYCZNYCH

Twoje dane identyfi kacyjne, adresowe i itd. związane z konkretnym rachunkiem kredytowym przekazywane są 
w następujących podsegmentach:

DANE OSOBOWE
DANE MAJĄTKOWE
DANE ADRESOWE

DANE O ZATRUDNIENIU

Zakres tych informacji jak i sposób ich prezentacji jest taki sam jak w przypadku danych w zapytaniach kredytowych.
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Zgoda Indywidualna umożliwia pokazywanie w raportach BIK dla banków i SKOK-ów - danych dotyczących 
konkretnego zobowiązania kredytowego, po jego wygaśnięciu. W tym podsegmencie znajdziesz informację czy dla 
tego konkretnego rachunku wyraziłeś taką zgodę czy też nie.

POLA ZGODY INDYWIDUALNEJ KLIENTA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA

Zgoda klienta   Brak zgody  Okres udzielania Zgody (w latach)

Data Zgody Klienta     Data Wycofania Zgody

  Dane dotyczące rachunków kredytowych
       – rachunki zamknięte, nie ujawniane w raportach udostępnianych dla banków.

Rachunki kredytowe, które po zakończeniu spłaty zostały zamknięte, w sytuacji kiedy nie wyraziłeś zgody na 
ich przetwarzanie po wygaśnięciu zobowiązania i nie opóźniałeś się ze spłatą kredytu - nie będą prezentowane 

w raportach BIK udostępnianych bankom oraz SKOK-om. Natomiast w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie 
Punktowej będą prezentowane z komentarzem (zaznaczonym czerwoną ramką), w sposób pokazany poniżej.

DANE DOTYCZ CE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
RACHUNEK 6

Informacje przetwarzane w BIK S.A. po wyga ni ciu zobowi zania wynikaj cego z umowy z bankiem lub instytucj  upowa nion  do udzielania
kredytów - zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 dla celów stosowania metod statystycznych,

o których mowa w art. 128 ust. 3 Prawa Bankowego.

, ODDZIAŁ TEST, 20101020
20101020-3865353-001-04

Rachunek zamknięty

Są to więc rachunki, które widzisz w zamówionym przez siebie Raporcie PLUS, natomiast informacji o tych rachunkach 
nie mają w raportach kredytowych banki i SKOK-i. 

Układ danych prezentowany w raporcie dla tych rachunków jest taki sam jak w przypadku pozostałych rachunków 
kredytowych.

  Upadłość Konsumencka

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzona została możliwość ogłoszenia upadłości 
przez osoby fi zyczne. Nowelizacja ta daje konsumentom spełniającym pewne, ściśle określone warunki możliwość 
ogłoszenia bankructwa.

UPAD O  KONSUMENCKA
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upad o ciowe I naprawcze art.491

W bazie BIK nie znaleziono danych dotyczących upadłości konsumenckiej wnioskodawcy

Segment informuje o Twoim aktualnym statusie Upadłości Konsumenckiej wraz z datą właściwą dla tego statusu oraz 
wyjaśnieniem jego znaczenia, zawierać może także historyczne Statusy Upadłości Konsumenckiej. Jeżeli natomiast 
do BIK nie została przekazana żadna informacja dotycząca upadłości klienta, w segmencie będzie prezentowana 
informacja „W bazie BIK nie znaleziono danych dotyczących upadłości konsumenckiej wnioskodawcy”.
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  Dane dotyczące zapytań monitorujących oraz w celu zarządzania klientem

Banki i SKOK-i oprócz Raportu Kredytowego mogą także pobierać innego rodzaju raporty na Twój temat. Są to:

Bankowy Raport Monitorujący – raport ten daje bankom możliwość pozyskiwania informacji o Tobie 
(jednorazowo lub cyklicznie) jeżeli posiadasz w Banku co najmniej jedno czynne zobowiązanie lub gdy jesteś 
związany czynnym zobowiązaniem jako poręczyciel, pełnomocnik lub dostawca zabezpieczenia.

Bankowy Raport Zarządzanie Klientem – raport ten daje bankom możliwość pozyskania informacji na Twój 
temat w sytuacji gdy złożyłeś stosowny wniosek by zostać klientem banku np. ubiegasz się o otwarcie ROR lub 
posiadasz już ROR, a bank chce zaproponować Ci nowe produkty lub usługi np. kartę kredytową i w tym celu 
sprawdza Twoją wiarygodność kredytową.

DANE DOTYCZ CE ZAPYTA  MONITORUJ CYCH ORAZ W CELU ZARZ DZANIA
KLIENTEM

ZAPYTANIE 1

Nazwa segmentu oraz numer omawianego zapytania monitorującego 
oraz w celu zarządzania klientem.

HISTORIA ZAPYTAŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ W CELU 

ZARZĄDZANIA KLIENTEM JEST POKAZYWANA W TWOIM RAPORCIE 

PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ, NIE JEST NATOMIAST 

PRZEKAZYWANA W RAPORTACH GENEROWANYCH DLA BANKÓW 

ORAZ SKOK-ÓW.

Nazwa banku/SKOK-u 
składającego zapytanie na 
Twój temat do BIK, data i czas 
tego zapytania oraz powód 
złożenia zapytania do BIK.

Dane identyfi kacyjne 
przekazane przez bank/SKOK 
w zapytaniu monitorującym 
lub w celu zarządzania 
klientem.
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  Dane z zapytań konsumenckich

Segment zawiera zapisy dotyczące wcześniej pobieranych przez Ciebie z Biura Informacji Kredytowej raportów 
konsumenckich na swój temat. 

PODSUMOWANIE

W ten sposób omówiliśmy wszystkie segmenty jakie mogą pojawić się w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie 
Punktowej. Mamy nadzieję, że przewodnik pomoże Ci w poruszaniu się po raporcie oraz ułatwi zrozumienie wszystkich 
znajdujących się w nim informacji.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:

BIK S.A. Biuro Obsługi Klienta 
Ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa
Tel. +48 / 22 310 4444,

Adres mailowy: bok@bik.pl

Informacje na temat rodzaju 
zamówionego wcześniej 
raportu, data złożenia wniosku 
do BIK, wersja językowa 
raportu.

Dane adresowe i 
identyfi kacyjne wprowadzone 
we wcześniejszym wniosku do 
BIK o raport konsumencki.






