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Krok 1.  BIK - Biuro Informacji Kredytowej

1. Bik to  „ CZARNA LISTA DŁUZNIKÓW”.

2. W jakim celu przechowywane są dane

3. Jak to wygląda od strony prawnej

4. Jakie są bazy dłużników

5. Czy BIK to również BIG

6. Twoje pierwsze kroki z BIK

Krok 2. Czego nie powiedzą ci o BIK

1. Jakie informacje znajdują się w bazie

2. Kto może wprowadzić i usunąć dane 

3. Czy pośrednicy finansowi korzystają z bazy BIK

4. Od jakiej kwoty wpiszą cię do BIK

5. Dlaczego jesteś w Bik, gdy spłacasz terminowo raty

6. Po spłacie kredytu dane automatycznie są usuwane

7. Poręczyłeś kredyt to też jesteś w BIK

8. Brak zgody wprowadzenia danych do BIK- czy można?

9. Ile czasu trwa przechowywanie twoich danych

10.  Czy Bik decyduje o przyznaniu kredytu

Krok 3. Jak sprawdzić i wyczyścić BIK

1. Jak można sprawdzić swoje dane w BIK za 0 zł.

- Skąd wziąć wniosek o sprawdzenie danych

- jak wypełnić i gdzie wysłać wniosek

- Jak często można pobrać informacje

- jak sprawdzić Bik przez konto osobiste

- 3 rodzaje wniosków

2. W 3 krokach usuń wpis

-Jak sprawdzić negatywne wpisy

- wypełnij darmowy wniosek i wyczyść BIK.

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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Dziękuję CI za chęć poszerzania swojej wiedzy Finansowej !

Na  wstępie  dziękuję  ci  za  zakup  tej

publikacji. Wierzę, że pomoże ona Tobie i wielu

osobom, które borykają się z problemem Bik i

wiarygodnością w świecie finansów. 

W zasadzie nic się nie stanie jeśli z powodu

złych  wpisów  nie  otrzymamy  kredytu  np.  na

konsolę  do  gry,  jakąś  zachciankę.  Inaczej

sytuacja wygląda w przypadku kredytów mieszkaniowych. Negatywny BIK

często powoduje, że upragnione mieszkanie przechodzi nam przed nosem,

ponieważ  blokują nas  złe  dane z  biura  informacji  kredytowej.  Czasami

niedopatrzenie, brak wiedzy w tym temacie przekreśla nasze marzenia i

plany.

 Są  osoby  i  podmioty,  które  wykorzystują  brak  wiedzy  innych,

zarabiając na czyszczeniu BIK nawet 800 zł za 1 wpis, gdzie w zasadzie

można zrobić to całkowicie za darmo. Naturalnie biznes to biznes i sam

mógłbym na tym zarabiać, ale ta publikacja ma pomóc wszystkim tym,

którzy nie chcą płacić ciężkich pieniędzy za usuwanie złej historii w BIK.

Miłego dnia i miłego czytania lektury

Pozdrawiam 
Pawe  Stopkał

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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Krok 1.  BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Fot.1  www.bik.pl

1. Bik jako  „CZARNA LISTA DŁUZNIKÓW”.

W wielu przypadkach słowo BIK wywołuje u wielu ludzi strach przed

zamieszczeniem  ich  na  tzw.  czarnej  liście.  Bik  czyli  biuro  informacji

kredytowej, bo taka jest pełna nazwa tej instytucji dla wielu osób jest taką

czarną listą dłużników. Czy słusznie?

Ze słowem BIK nie jeden raz się zetkniesz, zapewne już na początku

swojej drogi w finansach, chociażby w momencie, jeśli będziesz ubiegać

się o kredyt w banku. Założysz konto studenckie,  lub weźmiesz kredyt

studencki.  Wówczas  świadomie  bądź  nieświadomie  wyrazisz  zgodę  na

przetwarzanie danych w BIK.

 Dlaczego nieświadomie? - bowiem powinieneś do wniosku o taki

kredyt dostać formularz do podpisania, że zgadzasz się na przetwarzanie,

sprawdzanie twojej osoby w biurze informacji kredytowej, zanim doradca

zacznie sprawdzać czy bank wyrazi zgodę na udzielenie ci kredytu. 

Formularz może być bezpośrednio umieszczony w samym wniosku

kredytowym,  warto  zatem pytać  pracowników,  gdzie  jest  informacja  o

konieczności wyrażenia zgody.

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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Czy o przyznaniu kredytu decyduje pracownik banku ?

Zdradzę ci sekret, że około 80% wszystkich składanych wniosków o

przyznanie  kredytu  przez ciebie  czy innych ludzi,  podejmuje  system w

banku a nie człowiek. System w banku ma określone wytyczne dotyczące

badania  tzw.  zdolności  kredytowej  (więcej  o  zdolności  kredytowej  w

dalszych materiałach) i na ich podstawie, a także danych z BIK podejmuje

decyzję pozytywną lub negatywną.

 Także, nie zawsze decyzja odmowna jest spowodowana tym, że to

dany analityk  w banku podjął  dla  ciebie  złą  decyzje,  przez  co  później

zastanawiasz się, co jest nie tak, skoro zarobki masz wysokie. Często o

odmowie decyduje właśnie zła lub nadszarpnięta historia w BIK.

Wracając do naszego tematu, nie jest prawdą, że do BIK'u trafiasz

tylko  w momencie,  gdy  nie  spłacasz  kredytów.  W Biku twoje  dane są

wprowadzone  już  w  chwili,  gdy  tylko  ubiegasz  się  o  kredyt,  tzw.

„zapytania bik-owskie”. 

Żeby lepiej ci pokazać jak funkcjonuje informacja kredytowa i jak

ważny wpływ ma na twoje życie finansowe, najpierw dowiesz się, czym

jest ten BIK.

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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Fot.2 http://www.biblioteki.gropius.com.pl/biblioteki/_karty-czytelnika.php

Przykład:

Wyobraź sobie bibliotekę miejską, pamiętasz

jak funkcjonuje taka wypożyczalnia książek? 

Pamiętam, że byłem zapisany do biblioteki w

szkole, ale także na osiedlu gdzie mieszkałem.

Zarówno  w  jednej  jak  i  w  drugiej  miałem

swoją  kartę  biblioteczną.  Strasznie  mnie  to

denerwowało jak musiałem latać dwa razy po kartę biblioteczną inaczej

nie  mogłem  wypożyczyć  żadnej  książki,  był  to  swego  rodzaju  taki

dokument tożsamości, coś jak dowód osobisty. W tych czasach tak sam

sobie tłumaczyłem konieczność posiadania kawałka papieru. Dzisiaj jest

inaczej,  są karty magnetyczne,  wystarczy podać nazwisko lub zamówić

przez internet.

 W  karcie  były  informacje  o  mojej  osobie:  kim  jestem,  gdzie

mieszkam,  w  szkole  dodatkowo  była  informacja,  w  jakiej  klasie  się

uczyłem,  generalnie  wszystkie  informacje  potrzebne  do  "namierzenia"

mojej osoby. Były też tam wiadomości na temat wypożyczanych przeze

mnie książek, w jakim okresie wypożyczałem, na jak długo, czy zalegałem

z oddaniem terminu tych książek, czy były nałożone grzywny.

 Jak widzisz dużo można po człowieku się dowiedzieć na podstawie

samej  karty  bibliotecznej,  bo  są  tam informacje  zarówno  dobre  (jakie

książki wypożyczam, kiedy, na jak długo), a także te złe (opóźnienia w

terminach i kary).

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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Bik jak Biblioteka – jedna wspólna baza 

Ja mieszkałem we Wrocławiu, więc załóżmy, że wszystkie biblioteki

otrzymują  dodatkowe  środki  finansowe  od  ministerstwa  edukacji  i

wspólnie zakupują nowy sprzęt komputerowy,  który gromadzi w jednej

bazie wszystkich czytelników biblioteki i informacje z kart bibliotecznych.

 Każda taka biblioteka ma dostęp do informacji o tobie, i wie czy

ryzykowne jest tobie powierzanie książek, bo może z danych wynika, że

niekoniecznie  pamiętasz  o  oddaniu  książek  w terminie  lub  masz  liczne

nałożone kary.

 Załóżmy, że właśnie w jednej bibliotece nie oddałeś książki przez

pięć miesięcy - jest  to widoczne w systemie,  dostałeś  karę i  wszystko

uregulowałeś,  ale  ślad  zostaje.  W  tym  samym  czasie  lub  po  oddaniu

zaległych  książek,  idziesz  do  drugiej  czytelni  i  tam  wpadła  w  oko  ci

świetna publikacja, którą chcesz wypożyczyć.

 Bibliotekarka wprowadza do tego systemu twoje dane z karty i ma

informację,  że  nie  koniecznie  trzymasz  się  terminów  i  postanawia  ci

odmówić  wypożyczenia  książki  albo  jedynie  możesz  ją  otrzymać  do

przejrzenia na miejscu. Zapewne denerwujesz się, mówisz sobie, że więcej

nie przyjdziesz akurat do tej biblioteki, ale nie pamiętasz już, co się działo

wcześniej.  Brak  możliwości  wypożyczenia  książki,  to  konsekwencja

wcześniejszych naszych działań. 

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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Oczywiście  przykład  takiej  sytuacji  w  bibliotece  jest  lekkim

nadużyciem,  bo  tak  drastycznych  i  restrykcyjnych  metod  raczej

bibliotekarze nie stosują, ale w życiu codziennym w banku jak najbardziej

coś takiego może się zdarzyć. Tym bardziej, że w banku chodzi głównie o

pieniądze i wiarygodność klienta.

Na podobnej zasadzie działa BIK - czyli biuro informacji kredytowej.

Wyobraź sobie,  że  Bik  to  taki  system komputerowy,  który  gromadzi  o

tobie dane. Zamiast biblioteki mamy wszystkie banki, które przekazują te

informacje  do  centrali,  a  zamiast  karty  bibliotecznej  są  informacje  o

twoich  kartach  kredytowych,  kredytach  czy  innych  zobowiązaniach,  a

także  twoich  danych  osobowych.  Podobnie  jak  w  bibliotece  -  jak  nie

oddasz książki to zostaje ślad, a w banku jak zalegasz ze spłatą kredytu,

nie oddajesz rat w terminie to masz kary nałożone przez bank, windykację

czy komornika - ślad pozostaje w BIK.

Z ogólnej definicji BIK to:

"Bik czyli biuro informacji kredytowej to instytucja, która gromadzi, przechowuje i

przetwarza  informacje  o  aktualnych  zobowiązaniach  oraz  historii  kredytowej  klientów

banków  i  Spółdzielczych  Kas  Oszczędnościowo-Kredytowych  (Skoków).  Dane

gromadzone w Bik dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Bik

został powołany w 1997 r przez banki i Związek Banków Polskich."

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki z

inicjatywy Związku Banków Polskich, jako odpowiedź na wzrastającą liczbę

kredytów zagrożonych w polskim sektorze bankowym.

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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.......To jest fragment ebooka „ BIK Krok po Kroku”....

 Celem powołania BIK było zbudowanie kompleksowej bazy danych

zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.

BIK  jest  instytucją  niezależną  od  banków,  która  pośredniczy  w

wymianie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. BIK współpracuje

z  bankami  oraz  SKOK-ami,  które  są  zobowiązane  do  przekazywania

informacji kredytowych o wszystkich swoich klientach.

BIK  gromadzi  zarówno  dane  pozytywne,  wskazujące  na

postępowanie  zgodne  z  warunkami  umowy  kredytowej  zawartej  z

bankiem, jak i negatywne, pokazujące że nie wywiązywał się klient banku

z postanowień umowy kredytowej.

BIK  działając  zgodnie  z  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych

gwarantuje  każdemu  możliwość  sprawdzenia   za  darmo  raz  na  sześć

miesięcy  swoich  danych  przekazywanych  do  biura  przez  instytucje

współpracujące. Naturalnie można to robić częściej, ale wówczas opłaty są

do 60 zł za konkretny raport.

Biuro  obsługi  klienta  BIK  powołane  zostało  wyłącznie  do  obsługi

klientów  indywidualnych.  Przygotowuje  ono  informację  ustawową  oraz

Raporty: „Plus" oraz "Plus z informacją o ocenie punktowej " dla każdego

Klienta Indywidualnego wnioskującego zgodnie. Raporty PLUS dostępne są

również w angielskiej wersji językowej.

O  raportach  i  w  jaki  sposób  je  czytać  dowiesz  się  w  dalszych

materiałach, które dla ciebie przygotowałem.

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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.......To jest fragment ebooka „ BIK Krok po Kroku”....

4. Jakie są  bazy dłużników

Pierwszą bazą, o której piszę w całym ebooku  jest baza BIK często

mylona przez większość z Biurem Informacji Gospodarczej (BIG).

Jakie są pozostałe czarne listy?

● BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

● KRD czyli Krajowy Rejestr Długów

● Bankowy Rejestr (Związek Banków Polskich).

 Czy mam się bać BIG’u?

Fot. 3 http://www.infomonitor.pl/

BIG  (Biuro  Informacji  Gospodarczej)  zachowuje  podobną  formę

funkcjonowania jak BIK,  czyli  gromadzi  informacje,  wcześniej  był  tylko

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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biurem informacji  gospodarczej,  w  której  zazwyczaj  przedsiębiorcy  byli

wpisywani, jeśli nie regulowali swoich zobowiązań.

 

Od  czerwca  2010  roku  weszła  w  życie  ustawa  o  udostępnianiu

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (w skrócie –

Ustawa o Biurach Informacji Gospodarczej).

 

Oznacza to,  że również  firmy czy samorządy,  zakłady  budżetowe

gmin,  szpitale,  spółdzielnie,  fundacje,  windykacja,  osoby  fizyczne,

stowarzyszenia oraz wiele innych jednostek organizacyjnych będzie mogło

za pośrednictwem BIG ostrzec innych przed niesolidnym kontrahentem:

pracodawcą, przedsiębiorcą budowlanym, sprzedawcą i w ten sposób być

może skłonić go do wywiązania się z zaległego zobowiązania pieniężnego

(np.  zapłaty  wynagrodzenia,  odszkodowania,  zwrotu  ceny  towaru  lub

usługi).

Straszą cię KRD, co mam robić?

fot. 4 www.krd.pl

KRD, czyli inaczej Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu,

również zbiera informacje o dłużnikach. Trafiają tam ci, którzy dotychczas

uporczywie unikali płacenia swoich długów. W KRD znajdą się również ci,

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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którzy  pozostają  obojętni  na  przed  sądowe,  sądowe  oraz  egzekucyjne

działania i wezwania do zwrotu należności.

Jakie konsekwencje będą jak Ciebie wpiszą do BIG lub KRD?

Dłużnicy  wpisani  tracą  wiarygodność  w  kontaktach  handlowych,

mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne,

leasing),  do  usług  telekomunikacyjnych  (możliwość  kupna  telefonu),

multimedialnych  (telewizja  kablowa,  szerokopasmowy  dostęp  do

internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny).

Jako  przedsiębiorca  ubiegając  się  o  kredyt  na  firmę,  wówczas

możesz otrzymać decyzję odmowną, w związku z tym, iż widoczny jesteś

w bazie jako dłużnik. Na przykład za nieopłacone faktury telefonicznie.

Co to jest BANKOWY REJESTR (System Wymiany Informacji ZBP)

fot 5. www.zbp.pl

Czym jest System „BANKOWY REJESTR”?

Baza gromadzenia  informacji  „BANKOWY REJESTR” jest  jednym z

systemów wymiany informacji Związków Banków Polskich. Mało kto wie,

że istnieje taka baza – wówczas dopiero się dowiadujesz jak dostaniesz

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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informację, że w takiej bazie się znajdujesz lub znajdziesz swój wpis o

niespłaconych zobowiązaniach w raportach BIK.

 Rejestr  ten,  to  taka  wymiana  pomiędzy  bankami  informacji  o

klientach,  których  zobowiązania  zostały  zakwalifikowane  do  należności

wątpliwych bądź straconych oraz których wartość jest  nie mniejsza niż

200 zł w przypadku konsumentów i 500 zł w przypadku przedsiębiorców.

Bankowy  Rejestr  jest  podstawowym  elementem  baz

wykorzystywanym w pierwszym etapie oceny ryzyka związanego z twoją

osobą, a dotyczy to zarówno produktów kredytowych, jak i innych usług

oferowanych przez banki. Dane w rejestrze są aktualizowane, co najmniej

raz  dziennie  i  banki  mają  możliwość  nieograniczonego,  pod  względem

liczby zadawanych pytań, dostępu do danych przy pełnej  gwarancji  ich

bezpieczeństwa.  W systemie  uczestniczą wszystkie  banki,  w tym część

sektora  bankowości  spółdzielczej  za  pośrednictwem  banków

zrzeszających. 

Żeby  dokonać  usunięcia  niekorzystnych  dla  ciebie  wpisów  w

Rejestrze  Bankowym,  należy  wziąć  raport  z  ZBP.  Instytucja  mieści  się

siedzibie  Biura  Informacji  Kredytowej,  czyli  wspomnianym  wcześniej

BIK'u. 

.......To jest fragment ebooka „ BIK Krok po Kroku”....
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*zapamiętaj - w Rejestrze Bankowym ZBP znajdziesz się, jeśli

zobowiązania jako osoba fizyczna masz na kwotę większa niż

200 zł,  a jeśli jesteś przedsiębiorcą to kwota zaległości musi

być większa niż 500 zł.



 Fragment „ BIK – Krok po Kroku „

Krok 2 Czego nie powiedzą ci o BIK 

1. Jakie informacje znajdują się w bazie?

Informacje  są  przechowywane  w  dwóch  odrębnych  bazach,  w

zależności od rodzaju danych wysłanych przez banki: 

Informacje z zapytań o raportach kredytowych przetwarzane są w

Bazie  Informacji  o  Zapytaniach,  tzw.  W bazie  BIOZ. Baza ta  gromadzi

wszystkie zapytania na temat twojej osoby, kierowane przez banki i SKOKi

do BIK w momencie, gdy ubiegasz się o kredyt.

Innymi  słowy  w  bazie  BIOZ,  prezentowane  są  informacje

pochodzące z wniosków kredytowych (również tych, które zakończyły się

decyzją odmowną) złożonych w okresie ostatnich 12-tu miesięcy. Zasilanie

bazy BIOZ danymi odbywa się w trybie online.

 Wygląda to następująco, że idziesz do banku, rozmawiasz z doradcą

on sprawdza dla ciebie ofertę. W czasie sprawdzania możliwości ubiegania

się o kredyt, wszystkie dane z wniosku są przesyłane online do BIK. Z

racji aktualizacji przez bank minimalnie raz w miesiącu, oraz w kontekście

zminimalizowania  ryzyka  dla  banków,  a  także  zapobieganiu  twojego

nieustającego zadłużania się, powstała taka baza.

 Wyobraź  sobie,  że  idziesz  do  pięciu  banków tym samym dniu  i

bierzesz w każdym kredyt, inne banki nie mają żadnej wiedzy, że wziąłeś

pożyczki. 

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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 Fragment „ BIK – Krok po Kroku „

Dzięki bazie BIOZ bank dostaje informacje natychmiast, że w tym

samym dniu ubiegasz się o kredyt w różnych bankach, tym samym może

nie udzielić  ci  kredytu,  żeby zapobiec tobie  nadmiernie  się  zadłużać,  a

bank  uchronić  przed  twoją  niewypłacalnością.  Dlatego  tak  istotne  jest

porównanie  ofert  banków,  i  wybranie  tylko  tych  banków,  w  których

faktycznie chcemy wziąć kredyt.

Do bazy BIOZ przekazywane są dane:

● Imię

● Nazwisko

● Adres zamieszkania

● Pesel

● Seria i numer dowodu

● Jaka wysokość kredytu cię interesuje?

● Waluta, w jakiej ubiegasz się o kredyt

● Okres kredytowania

● Decyzja pozytywna lub negatywna 

Drugą bazą – elementem w BIK są:

Dane z  co  miesięcznych przypływów informacyjnych od banków i

Skok przechowywane są w Bazie Informacji o Rachunkach Kredytowych,

tzw. Bazie BIORK.

Biork  to  baza,  która  zawiera  dane  o  klientach,  którym  został

udzielony  kredyt,  w  szczególności  o:  warunkach  udzielenia  kredytu,

osobach związanych z kredytem, terminowością rat. Negatywny wpis w

rejestrze Bik to właśnie informacje w bazie BIORK.

Paweł Stopka – ekonomista, bloger finansowy, przedsiębiorca
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 Fragment „ BIK – Krok po Kroku „

Zasilanie bazy BIORK danymi odbywa się raz w miesiącu, poprzez

przysyłanie  zbiorczych  zestawień  informacyjnych,  nie  są  one

przekazywane online jak w przypadku zapytań kredytowych.

 Bank i SKOK'i przekazują informacyjne w uzgodnionych terminach

miesięcznych  i  według  stanu  faktycznego  na  ostatni  dzień  miesiąca

poprzedzającego przekazanie tych informacji.

 Dane takie bank ma obowiązek wprowadzać raz w miesiącu, ale

może to robić również częściej. Niestety zdarza się, że banki opóźniają się

w przekazywaniu informacji, bądź nie aktualizują twoich danych w Bik, co

może mieć dla ciebie negatywne konsekwencje.

Załóżmy:

 Że bank wysyła informacje do BIK piątego dnia każdego miesiąca.

Kolejna taka aktualizacja twoich danych o spłacie kredytów będzie  zatem

piątego  sierpnia.  Dane  te  będą  przedstawiały  informacje  o  wszystkich

kredytach  jakie posiadasz, czy są spłacane terminowo oraz inne pozostałe

dane na dzień trzydziestego lipca.

.......To jest fragment ebooka „ BIK Krok po Kroku”....

2. Kto może wprowadzać  i usuwać dane w BIK

Twoje dane do BIK może przekazać tylko bank lub Skok. Żadna firma

windykacyjna, ani żaden windykator nie może takich danych wprowadzić

do biura informacji kredytowej. 
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 Fragment „ BIK – Krok po Kroku „

Pamiętaj,  że sąsiad też nie może takich danych wprowadzić,  nawet,

jeśli  cię  straszy  Bik'iem,  a  mam takie  sygnały  od  czytelników mojego

bloga http://mybankier.com, że takie sytuacje mają miejsce.

 Jak już  wiesz,  Bik przechowuje dane odnośnie dobrej,  jak i  złej

spłaty kredytów. Przekazałem ci informacje, że dane te są przetwarzane

co najmniej raz w miesiącu. Warto wiedzieć, że nikt po za wskazanymi

wyżej instytucjami nie ma możliwości wprowadzić cię do BIK’u w żadnej

formie.  Przekazuję  ci  te  ważne  informacje,  ponieważ  wiele  osób  w

rozmowie z tobą, może powoływać się na instytucję zbierającą dane, 

wykorzystując  niewiedzę  tylko  do  zrealizowania  swoich  celów,  np.

wymuszenie szybszej spłaty zaległości.

Jak często banki korzystają z bazy BIK ?

Informacje dotyczące spłat kredytu lub innych zobowiązań banki i

skoki aktualizują przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania

zobowiązania. Mają oczywiście prawo robić to również częściej. Dany bank

przesyła  do  BIK  informacje  miesięczne  do  określonego  dnia  każdego

miesiąca z danymi aktualnymi na dany dzień miesiąca poprzedniego. Dane

o  wnioskach  kredytowych  składanych  przez  klientów  w  momencie

ubiegania się o kredyt przesyłane są do BIK na bieżąco, – czyli online. Jak

to wygląda w praktyce?
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*zapamiętaj- tylko Banki i Skok’i (Spółdzielcze Kasy  Oszczędnościowo-

Kredytowe)  mogą  wprowadzać  twoje  dane  do  bazy,  nikt  inny  jak

windykator, firma windykacyjna, której zalegasz z fakturą czy sąsiad

takiej informacji nie ma możliwości wprowadzić.

http://mybankier.com/


 Fragment „ BIK – Krok po Kroku „

Banki w zasadzie pobierają raport z biura informacji kredytowej za

każdym  razem  jak  wnioskujesz  o  kredyt,  bywa,  że  szczegółowe

sprawdzenie raportu odbywa się później, np. przy kredytach hipotecznych,

gdy wymaga to szczegółowej analizy przez danego pracownika.

 W  zasadzie  wstępne  informacje,  jakie  potrzebne  do  uzyskania

oceny zdolności  kredytowej  i  podjęcia  o  przyznaniu  kredytu,  system w

danym banku dostaje  w ciągu paru minut.  Pamiętasz,  jak pisałem,  że

większość  wnioskowanych kredytów analizowana jest  przez  system.  To

właśnie  wytyczne,  co  do  danych  w biurze  informacji  kredytowej  mogą

stanowić  również  ważny  element  podjęcia  przez  system  decyzji  o

odrzuceniu lub przyznaniu pozytywnej decyzji.

4. Spłacam terminowo, dlaczego jestem w Bik?

Jak  już  wiesz,  na  wstępie  pisałem,  że  BIK  zbiera  dane  zarówno

dobre jak i te złe. Jeśli spłacasz raty terminowo, jest to dla ciebie mocny

argument  w  chwili,  gdy  ubiegasz  się  o  jakiś  kredyt  w  banku.  Często

dostaję informację od osób młodych, że nie brali żadnych kredytów i bank

odmówił im przyznania kredytu, bo nie mają żadnej historii kredytowej.

Może też jesteś osobą młodą, więc pamiętaj, iż oznacza to tyle, że bank w

przypadku,  gdy  nie  brałeś  kredytu  nie  jest  wstanie  oszacować  ryzyka

związanego  z  udzieleniem  tobie  kredytu.  Brak  informacji  o  tym  jak

spłacasz swoje zobowiązania to podjęcie przez bank dużego ryzyka zwrotu

takich pieniędzy. Jeśli już wziąłeś jakiś kredyt i spłata jest terminowa to

jedynie  potwierdzasz  tym  faktem  swoją  wiarygodność,  że  ponownie

można tobie zaufać. 

Przykład: 
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 Fragment „ BIK – Krok po Kroku „

.......To jest fragment ebooka „ BIK Krok po Kroku”....

------------------------------------------------------------

Na koniec !

Dziękuję ci za poświęcony czas i za chęć edukacji finansowej.

Wierzę, że ta publikacja pomogła ci realnie dowiedzieć się więcej na

temat  Biura  Informacji  Kredytowej.  W szczególności  cieszę  się,  że  już

wiesz, jak skutecznie usunąć negatywne wpisy.

Będę wdzięczny jeśli podzielisz się ze mną informacją na temat tego

ebooka na moim blogu http://mybankier.com 

Pozdrawiam 

Pawe  Stopkał
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