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Agenda 

§  Krótko o mnie 
§  Co to jest scoring BIKsco CreditRisk 
§  Moje badanie scoringu BIK 
§  Mity dotyczące BIK 
§  Tips&Tricks, czyli przepis na dobry scoring 
§  Czy da się wyczyścić BIK? 
§  Ile możesz zaoszczędzić na kredycie? 
§  Podsumowanie i wnioski 



A o tym nie będę mówił… 

§  Nie będzie informacji jak zamówić raporty BIK 
§  Nie będzie prezentacji oferty BIK 
§  Nie zobaczycie analizy zawartości raportu udostępnianego 

przez BIK 



Te 90 minut  
jest dla Was! 



Szybka ankieta 

§  Kto pracuje w branży finansowej? 
§  Kto ma lub miał przynajmniej jeden kredyt  

hipoteczny? 
§  Kto przed wzięciem kredytu weryfikował  

swój scoring? 
§  Kto przed wzięciem kredytu aktywnie  

poprawiał scoring, np. pół roku wcześniej? 
§  Kto nie wie co to jest scoring BIK i chciałby  

poznać jego podstawy? 



Ostrzeżenie 



Disclaimer 

§  W tej prezentacji znajdują się zarówno oficjalnie dostępne 
informacje, jak i moje prywatne opinie zbudowane w wyniku 
praktycznych testów 

§  Nie przyjmuj niczego, o czym się dowiesz, jako pewnik –  
sam przetestuj jak zmienia się Twój scoring w BIK 

§  Potraktuj ten materiał wyłącznie jako zestaw wskazówek, które 
mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w Twoim przypadku 

§  Dla BIK każdy przypadek jest indywidualny J 
§  Nie jestem doradcą finansowym, inwestycyjnym, kredytowym... 



Michał Szafrański 

§  Bloger 
§  40 lat na karku 
§  Promuję oszczędzanie i mądre 

wydawanie pieniędzy na blogu 
http://JakOszczedzacPieniadze.pl 

§  Były dziennikarz, redaktor, 
dyrektor ds. rozwoju w firmie IT 



Dlaczego 
tutaj 

jestem? 

§  120 000 UU / m-c 
§  15 000 fanów na Facebooku 
§  14 500 subskrybentów e-mail 
§  1250 subskrybentów RSS 
§  171 artykuły 
§  13 115 komentarzy (77 na wpis) 
§  Rekordowy wpis ma ponad 470 

komentarzy 



§  daadasdad 



Ja i scoring BIK 

§  Napisałem cykl o scoringu BIK 
§  Doradzam bezpłatnie osobom, 

które mają problem ze scoringiem 
§  Omawiam scoring BIK – także  

na konferencjach Biura Informacji 
Kredytowej 



Kto pożyczyłby mi 100 zł? 

ĆWICZENIE 



Co to jest BIK i scoring? 



Biuro Informacji Kredytowej 

§  BIK powołany został w 1997 r. przez 
Związek Banków Polskich 

§  Udostępnia pozytywne i negatywne 
informacje dotyczące klientów 
banków i innych instytucji 
ustawowo uprawnionych do 
udzielania kredytu (np. SKOK-i) 

§  Tylko instytucje przekazujące dane 
do BIK mogą wyciągać dane z BIK 



BIK w liczbach 

§  Wszystkie banki komercyjne (42) i banki spółdzielcze (574) 
–  Dodatkowo Wonga 

§  BIK posiada informacje o: 
–  67 mln rachunków kredytowych 
–  22 mln klientów banków i SKOK-ów 

§  Pobrano już ponad 227 mln raportów z historią kredytową 



Czym jest scoring? 

§  „Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. 
Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta 
na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, 
którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta 
jest podobny do profilu Klientów terminowo spłacających 
swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową 
otrzyma ten Klient” 



Dlaczego warto mieć dobry score? 

§  Scoring BIKSco CreditRisk to de facto 
standard oceny wiarygodności 
kredytowej klienta polskich banków 

§  Dobry score przekłada się na lepsze 
warunki kredytowe 

§  Słaby score w powiązaniu z licznymi 
kredytami, może uniemożliwić 
otrzymanie kredytu bez względu  
na rzeczywistą zdolność kredytową! 



Od czego zależy nasz scoring? 

§  Scoring zależy: 
–  Od nas samych 

§  Terminowość spłacania zobowiązań 
§  Skłonność do zadłużania się 
§  Przekraczanie limitów debetowych na kontach i kredytowych na kartach 

–  Od innych podobnych nam osób 
§  Przykładowo: jaki jest współczynnik spłacalności zobowiązań u osób w naszej grupie 

wiekowej (np. 30-35 lat) posiadających tyle kart i kredytów co my 

§  Podsumowując: możemy mieć pecha i pasować profilem  
do notorycznych dłużników! 



Czynniki obniżające scoring 

§  Opóźnienia w spłacie swoich kredytów  
§  Ilość kredytów, w których spłacie masz opóźnienia  
§  Wysokość kwoty, ze spłatą której się opóźniasz 
§  Długość opóźnienia w spłacie kredytu  
§  Długość okresu, po którym nastąpiło kolejne opóźnienie w spłacie po 

poprzednim opóźnieniu 
§  Przekroczenie limitu kredytowego  
§  Kwota przekroczenia limitu kredytowego  
§  Długość okresu, po którym nastąpiło kolejne przekroczenie limitu 

kredytowego 



Czyje dane ma BIK? 

§  BIK przechowuje dane zarówno klientów 
indywidualnych, jak i przedsiębiorców: 
–  System Informacji BIK – Klient 

Indywidualny 
–  System Informacji BIK – Przedsiębiorca: 

§  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
§  Rolnicy 
§  Spółki osobowe 
§  Spółki kapitałowe 
§  Inne jednostki organizacyjne 



O jakich kredytach wie BIK? 

§  O wszystkich! 
–  Kredyt gotówkowy 
–  Ratalny 
–  Hipoteczny 
–  Odnawialny  
–  Zobowiązania na karcie kredytowej 

§  Także pożyczki gotówkowe w firmach 
współpracujących z BIK! 



Co BIK wie o naszych kredytach? 
§  Wszystko! 

–  Dane osobowe klientów 
–  Data powstania zobowiązania kredytowego 
–  Rodzaj kredytu 
–  Okres, na jaki kredyt został udzielony 
–  Kwota przyznanego kredytu 
–  Waluta kredytu 
–  Terminowość spłat 
–  Informacje o zadłużeniu, podjętej przez bank 

windykacji czy egzekucji należności oraz  
o zamknięciu rachunku (i jego powodach) 



PODSTAWY SCORINGU BIK 
Wszystko co powinieneś wiedzieć zanim zaczniemy… 



Punkty BIKSco CreditRisk 

§  Liczba punktów – od 192 do 631 
§  Punkty przekładają się na gwiazdki – od jednej do pięciu 

–  192 do 279 punktów = 1 gwiazdka 
–  280 do 367 punktów = 2 gwiazdki 
–  368 do 455 punktów = 3 gwiazdki 
–  456 do 543 punktów = 4 gwiazdki 
–  544 do 631 punktów = 5 gwiazdek 



Statystyki punktowe Polaków 

§  Jak wypadamy na tle innych: 
–  Średnia ocena = 528,8 punktu 

§  Ponad 50% osób ma ocenę pomiędzy 516 a 569 punktów 
§  Tylko 3% osób ma ocenę powyżej 600 punktów 
§  Tylko 0,5% osób ma ocenę poniżej 299 punktów 

§  BIK to nie jest „czarna lista” - około 90% danych w bazie BIK 
stanowią dane klientów, którzy mają pozytywną historię 
kredytową 



Kiedy BIK aktualizuje dane? 

§  W momencie składania przez klienta 
wniosku kredytowego 

§  Po zaciągnięciu kredytu 
§  W przypadku już istniejącego 

zobowiązania kredytowego, banki 
przynajmniej raz w miesiącu aktualizują 
dane (przez cały okres trwania kredytu) 

§  UWAGA: sam scoring przeliczany jest 
przy każdym zapytaniu! 



Statusy Twoich kredytów w BIK 



Jak długo przetwarzane są dane? 

§  Jeśli wyrazisz zgodę, to BIK będzie przetwarzał w nieskończoność 
§  Jeśli nie wyrazisz zgody, to BIK może przetwarzać Twoje dane  

bez zgody przez okres 5 lat w następujących przypadkach: 
–  Jeśli nie regulowałeś zobowiązań 
–  Jeśli dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni i upłynęło 30 dni od momentu 

poinformowania Cię przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania Twoich 
danych bez zgody 

§  Przez 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania BIK może przetwarzać 
Twoje dane w celach budowy modeli statystycznych do oceny ryzyka 
kursowego (dane anonimowe) 



Kiedy scoring się „resetuje”? 

§  Jeśli masz opóźnienie w spłatach i zaległości to: 
–  BIK istotnie obniża Ci scoring w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia 

zaległości lub opóźnienia 
–  Scoring obniżony jest także w 2 i 3 roku 

§  Jeśli uregulujesz wszystkie zaległości i nie będziesz miał 
żadnych zaległości przez 3 lata, to Twój scoring powróci  
do pierwotnego poziomu 

§  Podsumowując: na pełne „zresetowanie” scoringu  
potrzeba 3 lat 



Badanie scoringu BIK 



Dlaczego przeprowadzałem badanie? 

§  W jaki sposób zmienia się scoring w czasie w zależności  
od wykonywanych działań? 
–  Potwierdzenie lub obalenie internetowych mitów 

§  Jak szybko banki aktualizują informacje w BIK? 
–  Jak skorzystać z maksymalnej dźwigni, np. kupić kilka 

nieruchomości korzystając z „jednej” zdolności kredytowej? 

§  Bo nikt tego nie robił… 
–  …a przynajmniej nie podzielił się rezultatami 



Internetowe mity 

§  „Złożenie wniosku kredytowego 
obniża score o 17 punktów  
za każde odpytanie” 

§  „Posiadanie karty kredytowej 
obniża scoring” 

§  „Każde odpytanie obniża nasz 
scoring w BIK” 



Metodologia 

§  Sierpień 2012 - Luty 2013 
§  Wykonywałem konkretne operacje 

zmieniające sytuację finansową 
§  Systematycznie pobierałem 

raporty BIK 
–  Pocztą lub przez system 

transakcyjny Meritum Bank 

§  Analizowałem zmiany 



Operacje wykonywane w trakcie badania 

§  Złożenie wniosków o kredyt hipoteczny do trzech banków 
§  Likwidacja kart kredytowych 
§  Wzięcie kredytu hipotecznego  
§  Założenie karty kredytowej 
§  Złożenie wniosku o kolejny kredyt hipoteczny 
§  Wyrażenie zgody ogólnej na przetwarzanie danych w BIK 



Półmetek… 



Badanie krok po kroku 



Opis sytuacji Michała 

§  Stan początkowy 
–  Karta kredytowa Citibank – limit 15 000 zł 
–  Karta kredytowa w Banku Z – limit 10 000 zł 
–  Konto w Getin Noble z możliwością 

debetowania – limit 1000 zł 

§  Kolejne kroki: 
–  Wniosek kredytowy do trzech banków 
–  Likwidacja kart kredytowych  
–  Kredyt w banku X 
–  Wniosek o kartę w banku X 
–  Wniosek o kolejny kredyt w banku Y 



sie	   wrz	   paź	   lis	   gru	   sty	  
2013	   lut	   2013	  

Today	  

Raport	  BIK	  =	  551	  
pkt,	  5	  gwiazdek	  

	  
Stan:	  3	  kredyty:	  
-‐	  Karta	  Bank	  Z	  
-‐	  Debet	  na	  GNB	  

ROR	  
-‐	  Kredyt	  z	  Banku	  X	  

w	  EUR	  
	  

Inne:	  
-‐	  pojawiło	  się	  3-‐cie	  	  
zapytanie	  z	  Banku	  Y	  

1-‐2-‐2013	  

Bank	  Y	  pyta	  	  
o	  kredyt	  w	  BIK	  

11-‐1-‐2013	  

Raport	  BIK	  =	  551	  
pkt,	  5	  gwiazdek	  

	  
Stan:	  3	  kredyty:	  
-‐	  Karta	  Bank	  Z	  
-‐	  Debet	  na	  GNB	  

ROR	  
-‐	  Kredyt	  z	  Banku	  X	  

w	  EUR	  
	  

Inne:	  
-‐	  nadal	  2	  zapytania	  

z	  Banku	  X	  

27-‐12-‐2012	  

Bank	  X	  dopisuje	  
kredyt	  w	  EUR	  	  

do	  BIK	  

30-‐11-‐2012	  

Raport	  BIK	  =	  528	  
pkt,	  4	  gwiazdki	  

	  
Stan:	  2	  kredyty:	  
-‐	  Karta	  Bank	  Z	  
-‐	  Debet	  na	  GNB	  

ROR	  
	  

Inne:	  
-‐	  Nie	  ma	  jeszcze	  
kredytu	  z	  Banku	  X	  
-‐	  Pojawiło	  się	  

zapytanie	  o	  kartę	  
(1500	  zł)	  

20-‐11-‐2012	  

Podpisujemy	  
umowę	  

kredytową	  	  
w	  Banku	  X	  

Bank	  X	  pyta	  o	  
kartę	  kredytową	  

na	  1500	  zł	  

26-‐10-‐2012	  

CiXbank	  zamyka	  
kartę	  kredytową	  

24-‐10-‐2012	  

Raport	  BIK	  =	  561	  
pkt,	  5	  gwiazdek	  

	  
Stan:	  3	  kredyty:	  
-‐	  Karta	  CiX	  VISA	  
-‐	  Karta	  Bank	  Z	  
-‐	  Debet	  na	  GNB	  

ROR	  
	  

Inne:	  
-‐	  1	  zapytanie	  

16-‐10-‐2012	  

Bank	  X	  pyta	  o	  
kredyt	  
7-‐9-‐2012	  

Raport	  BIK	  =	  588	  
pkt,	  5	  gwiazdek	  

	  
Stan:	  3	  kredyty:	  
-‐	  Karta	  CiX	  VISA	  	  

(15	  000	  zł)	  
-‐	  Karta	  Bank	  Z	  	  
(10	  000	  zł)	  

-‐	  Debet	  na	  GNB	  
ROR	  (1000	  zł)	  

	  
Inne:	  

-‐	  0	  zapytań	  

10-‐8-‐2012	  



Wnioski i obserwacje… 
§  Nie każde zapytanie o kredyt obniża scoring 

–  Pierwsze kosztowało mnie 27 pkt 
–  Przed i po zapytaniu z Banku Y scoring = 551 pkt 

§  Banki nie zawsze sprawnie aktualizują informacje 
kredytowe 

–  Kredyt pojawił się w BIK dopiero po miesiącu 
–  Bank Z nie usunął mojej karty z BIK przez pół roku! 

§  Usunięcie karty + wniosek o nową kartę 
–  561 à 528 (spadek o 33 pkt) 

§  Samo przyznanie kredytu podniosło scoring 
–  528 pkt à 551 pkt (23 pkt) 



Wskazówki 

§  Sprawdźcie się w BIK – może macie jakieś zobowiązania,  
o których nie wiecie, obniżające Waszą zdolność kredytową 
–  Przykładowo konto ROR z możliwością debetowania 

§  Zgadzajcie się na przetwarzanie danych (zgoda ogólna) 
§  Każde mądrze dobrane zobowiązanie jest dobre: 

–  Karta kredytowa – najlepiej taka z moneyback 
–  Debet na koncie za 0 zł!  
–  Produkt na raty 



Mity dotyczące BIK 



Mit 1 

§  „Złożenie wniosku kredytowego obniża score o 17 punktów  
za każde odpytanie” 
–  Nieprawda 
–  To nie odpytanie zmienia score lecz zmiana Twojej sytuacji, 

przez co znajdujesz się w innej grupie ryzyka (np. tej, która 
składała 3 wnioski kredytowe) 



Mit 2 

§  „Karta kredytowa to samo zło i jej posiadanie obniża score” 
–  Nieprawda 
–  Karta kredytowa to dobry sposób budowania dobrej historii 

kredytowej w BIK… pod warunkiem, że: 
§  Spłacacie całe zadłużenie na bieżąco 
§  Nie przekraczacie limitu karty 

–  Trzeba pamiętać, że karta kredytowa obniża zdolność 
kredytową! 



Mit 3 

§  „Każde odpytanie obniża nasz score w BIK” 
–  Nieprawda 
–  Tylko odpytania zmieniające naszą sytuację finansową mają 

szansę wpłynąć na scoring (wniosek kredytowy, nowy kredyt) 
–  Odpytania monitorujące banków nie ujmują punktów 
–  Odpytania osobiste o swój status w BIK też nie ujmują punktów 



Przepis na dobry scoring 



Co jest istotne z perspektywy scoringu? 

§  Jakość kredytów, czyli terminowość ich spłacania 
–  Opóźnienia w przedziałach: 0-30, 31-90 lub 90-180 dni 

§  Aktywność kredytowa 
–  Im więcej masz poprawnie spłacanych kredytów, tym lepiej 

§  Wykorzystanie limitów kredytowych 
–  Limity kredytowe w ROR (debet) 

§  Ubieganie się o kredyty 
–  Ilość i częstotliwość składania wniosków kredytowych 



76% 

11% 

8% 5% Jakość kredytów 

Aktywność kredytowa 

Wykorzystanie limitów 
kredytowych 

Ubieganie się o 
kredyty 



Wnioski 

§  Najważniejsze jest spłacanie rat bez jakichkolwiek opóźnień! 
§  Ilość równolegle składanych wniosków kredytowych  

ma minimalny wpływ na scoring (a być może żaden!) 
–  UWAGA: banki widzą wszystkie zapytania kredytowe z ostatnich 12 

miesięcy i mogą indywidualnie podejmować decyzje uzależnione  
od ilości złożonych wniosków kredytowych! 

–  Przykład: jeśli masz 560 pkt, to maksymalnie spada Ci do 532 pkt 
§  Ktoś kto często korzysta z pożyczek, ale nie jest wzorowym 

kredytobiorcą, może mieć większe szanse na kolejny kredyt niż 
ktoś dobrze zarabiający bez historii kredytowej 



http://jakoszczedzacpieniadze.pl/bik3 
1.  Musisz być znany w BIK i posiadać kredyty 
2.  Regularnie sprawdzaj scoring i stan zobowiązań 
3.  Nigdy nie przekraczaj limitów kredytowych 
4.  Terminowo spłacaj raty kredytów – 12 m-cy! 
5.  Zawsze uprzedzaj bank o spodziewanych 

problemach i układaj się z nim 
6.  Wyraź zgodę ogólną w BIK 
7.  Cofnij zgodę na przetwarzania informacji  

o problematycznych kredytach 
8.  Sprawdzaj czy banki terminowo usuwają 

informacje o zakończonych kredytach 



Czyszczenie 
scoringu BIK 



Droga na skróty? 



§  Nie ma żadnego sposobu 
na usunięcie „złych 
wpisów”, jeśli bank 
dotrzymał procedury  
i potrafi to udowodnić 

§  Firmy „mamy swoje 
sposoby” zarabiają na 
naiwności, niewiedzy  
i lenistwie klientów 

§  Samodzielnie równie 
skutecznie można 
„wyczyścić” BIK 

Czyszczenie 
BIK to mit! 



Furtka dla klientów banków 

Dane klienta mogą być przetwarzane i udostępniane bez jego zgody  
w celu oceny zdolności kredytowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat  
po wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane klienta zostały przekazane 
do BIK i jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 
§  Klient dopuścił się zwłoki w spłacie powyżej 60 dni 
oraz 
§  Upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta przez bank 

lub SKOK o zamiarze przetwarzania dotyczących klienta informacji 
stanowiących tajemnicę bankową bez jego zgody 



Co zrobić z nieprawidłowymi danymi? 

§  Zgłosić niepoprawność lub nieaktualność 
danych bezpośrednio do banku lub SKOK-u,  
w którym zaciągnięto kredyt 

§  Bank sprawdzi, czy uwagi są uzasadnione  
i przekaże stosowne poprawki do bazy BIK 

§  W przypadku sporów klient może się zwrócić 
do arbitra bankowego 

§  BIK nie może samodzielnie usuwać ani 
modyfikować informacji dotyczących klienta! 



ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ? 

Ile można zaoszczędzić? 



Jak bank sprawdza kredytobiorcę? 

§  Weryfikuje wiarygodność klienta 
–  System Bankowy Rejestr prowadzony  

przez Związek Banków Polskich 
–  Biuro Informacji Kredytowej (BIK) 
–  Niekiedy weryfikacja w Biurach Informacji 

Gospodarczej (BIG) 

§  Weryfikuje zdolność kredytową klienta 
§  Można mieć świetną zdolność i nie 

otrzymać kredytu 



Przykładowy kredyt na 30 lat 

§  Przykładowe warunki kredytowe: 
–  Klient z bardzo dobrym BIK= marża 2,07% 
–  Klient z gorszym BIK = marża 2,27% 
–  Klient ze słabym BIK = marża 2,47% 
–  W różnych bankach różnice od 0,00% do 0,50% ze względu na BIK 

§  Kredyt na 400 000 zł w złotówkach 
§  30 lat 
§  WIBOR = 2,71% 
§  Efektywne oprocentowanie = 4,78% lub 5,18% 



Oszczędności na kredycie hipotecznym 

Mieszkanie za 400 000 zł 
§  Wkład własny 20 000 zł (5%) 
§  Kredyt na 380 000 zł 

–  30 lat, 4,78% 

§  Rata: 1989,14 zł / m-c 
§  Koszt kredytu: 716 090,40 zł 

Mieszkanie za 400 000 zł 
§  Wkład własny 20 000 zł (5%) 
§  Kredyt na 380 000 zł 

–  30 lat, 5,18% 

§  Rata: 2081,93 zł / m-c 
–  Więcej o 93 zł / m-c 

§  Koszt kredytu: 749 494,80 zł 

Oszczędność na kosztach kredytu: 33 404,40 zł 



Podsumowanie 



Podsumowanie 
§  Warto zatroszczyć się o dobry scoring zanim 

zdecydujemy się na kredyt 
§  „Złe wpisy” można wyczyścić tylko, gdy bank 

nie dopełnił formalności 
§  Bank widzi zapytania kredytowe tylko  

12 miesięcy wstecz 
§  Terminowość spłaty rat kredytów ma 15-

krotnie większe znaczenie niż ilość składanych 
wniosków! Liczy się każdy dzień opóźnienia 

§  Problemy ze scoringiem należy wyjaśniać  
w bankach a nie w BIK 

Nie należy 
wierzyć  

w internetowe 
mity! 

 
  



UWAGA: ZAPAMIĘTAJ TYLKO TO! 

§  Wyrażaj zgodę na przetwarzanie przez BIK 
informacji o Twoich wygasłych zobowiązaniach 
kredytowych! 
–  Jeśli tego nie zrobisz, to niweczysz swoją historię 

kredytową, gdyż będzie ona niedostępna dla 
banków 

–  Zgodę możesz wyrazić w banku w momencie 
podpisywania umowy kredytowej i w dowolnym 
czasie w trakcie spłacania kredytu 

–  Można wyrazić także zgodę ogólną w BIK 



Co dalej? Polecam… 

§  Blog http://jakoszczedzacpieniadze.pl 
–  Zapisz się na newsletter! 

§  Lekturę przewodników na blogu: 
–  Zakup mieszkania 
–  BIK i dobra historia kredytowa 

§  Kompletny opis mojego badania  
i płynących z niego wniosków: 
–  http://jakoszczedzacpieniadze.pl/bik2 



Podcast 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/podcast 



Quiz: pytania i kwestie wątpliwe… 

§  Jak często naliczany jest score? 
§  Czy płeć ma znaczenie przy wyliczaniu scoringu? 
§  Czy przy wyliczaniu scoringu BIK uwzględnia zarówno rachunki/

kredyty aktywne, jak i zamknięte? 
§  Czy możliwe jest, że otrzymam tylko dwie gwiazdki, jeśli dotychczas 

nie miałem opóźnień w spłacie kredytów? 
§  Czy to, że mam pracę na czas nieokreślony i wyższe wykształcenie 

podwyższa mój scoring? 
§  Czy wcześniejsza spłata kredytu obniża BIKSco CreditRisk? 



Pytania? 




