Raport BIK
Raport BIK to informacje o Twoich kredytach i pożyczkach, zebrane w jednym miejscu i
zaprezentowane w czytelny sposób.
Dlaczego warto pobrać Raport BIK?
•

•
•

•

Chcesz wziąć kredyt
Przygotuj się, żeby uniknąć przykrych niespodzianek! Upewnij się, że nie masz żadnych
opóźnień w spłatach, które mogą utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie kredytu. Sprawdź swoją
ocenę punktową.
Odmówiono Ci kredytu
Sprawdź w Raporcie BIK, co mogło być przyczyną odmowy. Może masz jakiś kredyt, o którym
zapomniałeś? Jakąś zaległą kwotę, przez którą stary kredyt nadal nie jest spłacony?
Spłacasz kredyt(y)
Sprawdzaj na bieżąco swoje postępy w spłacie. Kontroluj, jakie dane o kolejnych ratach są
przekazywane do BIK. Korzystaj z tego, że w Raporcie BIK masz pełne dane na temat swoich
kredytów i pożyczek, więc nie musisz ich szukać w umowach.
Chcesz się czuć bezpiecznie
Sprawdź, jakie kredyty i pożyczki są do Ciebie przypisane oraz kto sprawdzał w ciągu ostatniego
roku Twoje dane w BIK lub BIG InfoMonitor. W ten sposób upewnisz się, że nikt nie wykorzystał
Twoich danych do wyłudzenia (lub wykryjesz ewentualne nadużycia).

Skąd się biorą dane w Raporcie BIK?
Informacje w Raporcie BIK pochodzą z instytucji finansowych (m.in. banków, SKOK-ów, firm
pożyczkowych). Twoje dane są przesyłane do BIK za każdym razem, gdy składasz wniosek o kredyt lub
pożyczkę w instytucji finansowej współpracującej z BIK. Gdy już masz kredyt lub pożyczkę, do BIK
spływają informacje o tym, jak spłacasz swoje zobowiązania (terminowo czy z opóźnieniami). I tak aż
do całkowitej spłaty zobowiązania. W ten sposób tworzy się Twoja historia kredytowa.
Nowe dane na Twój temat pojawiają się w BIK nawet codziennie, warto więc sprawdzać swój Raport
BIK regularnie, by być na bieżąco. Sprawdzanie Raportu BIK nie obniża Twojego scoringu, możesz więc
to robić tak często, jak chcesz. Dane prezentowane w Raporcie BIK są aktualne na moment ich
wygenerowania. Forma i szata graficzna danych prezentowanych w Raporcie BIK może ulec zmianie.
Główne sekcje w Twoim Raporcie BIK to:
•
•

Wskaźnik BIK – jeśli wszystko spłacasz w terminie, wskaźnik jest zielony.
Ocena punktowa BIK (scoring) - Korzystają z niej banki, by oszacować ryzyko, z jakim wiąże
się udzielenie Ci kredytu. Im więcej punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że nowy
kredyt spłacisz w terminie.
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•
•
•
•

Podsumowanie – zebrane najważniejsze informacje o kredytach i pożyczkach, które
aktualnie spłacasz (w tym łączna suma zadłużenia i wysokość rat).
Zobowiązania kredytowe zamknięte – to są kredyty i pożyczki, które spłaciłeś w ciągu
ostatnich 5 lat i które nadal są widoczne przy ocenie Twojej wiarygodności.
Informacje dodatkowe – W tej sekcji dowiesz się, kto sprawdzał Twoje dane w BIK lub BIG
InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Sekcja rozwijana i informacje szczegółowe:
o Wszystkie informacje o Twoich kredytach i pożyczkach.
o Historia spłat zobowiązań zamkniętych (tj. takich, które mimo, że są spłacone,
nadal są brane pod uwagę przy ocenie Twojej wiarygodności - na podstawie Twojej
zgody).
o Zobowiązanie przetwarzane w celach statystycznych – to jest lista już spłaconych
przez Ciebie kredytów i pożyczek. Nie są one już częścią Twojej historii kredytowej,
tzn. banki nie widzą informacji o nich, kiedy sprawdzają Twoją wiarygodność w
BIK.
o Pozostałe zapytania w BIK – tu sprawdzisz pozostałe zapytania o Twoje dane.
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