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� InfoMonitora Biura Informacji 

Gospodarczej SA



Systemy Wymiany Informacji

� Związek Banków Polskich
�Systemy Wczesnego Ostrzegania -(Akceptanci, 

Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone, Pojazdy, 
Posiadacze) -3 mln informacji o charakterze ostrzegawczym

�System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu 
Nieruchomości - ponad 440 tys. transakcji

� Biuro Informacji Kredytowej -� Biuro Informacji Kredytowej -
� SIBIK Klient Indywidualny - 56 mln danych o rachunkach 

należących do 21 mln osób, 
� SIBIK Przedsiębiorca – 162 tysiące danych (o przedsiębiorcach i 

poręczycielach)

� InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej
2,2 mln informacji o zaległych  zobowiązaniach



System wymiany informacji BIK

� W systemie wymiany informacji uczestniczy           
ok 15 tys. oddziałów należacych do:
– 45 banków komercyjnych

– 3 banków zrzeszających banki spółdzielcze

– 87 banków spółdzielczych (w tym 84 za pośrednictwem 
banków zrzeszających)banków zrzeszających)

– 62 Kas oszczędnościowo-kredytowych (za pośrednictwem 
Kasy Krajowej SKOK)



Podstawowe produkty i usługi BIK

� Raporty BIK: kredytowy i monitorujący (+ dwie 
odmiany):
– Bankowy Raport – Zarządzanie Klientem Indywidualnym
– Bankowy Raport Monitorujący – Klient Indywidualny –

Przedsiębiorca 

� Ocena punktowa (scoring biura kredytowego)
� II generacja ocen punktowych:� II generacja ocen punktowych:

– BIKSco Credit Risk. 
– BIKSco Pro Credit.

� BIK4Company – produkt Systemu ESOR
� Application Processing Service (APS)
� Raporty Standard i PLUS



Produkty hybrydowe

� Raport kredytowy w oparciu o przeszukanie 3-ch baz: 
BIK-u (SI BIK) + InfoMonitora (Centralny Rejestr 
Dłużników) + ZBP-u (DZ)  -dzięki wykorzystaniu tego 
produktu banki nie straciły ponad 250 milionów złotych

� Od przyszłego roku tzw.miękka windykacja” – produkt � Od przyszłego roku tzw.miękka windykacja” – produkt 
łączący bankowe wezwanie do zapłaty oraz wezwanie 
do zapłaty InfoMonitora przekazane przez BIK.



Korzyści wymiany informacji dla klientów banków

� Dla konsumentów:
– możliwość zbudowania pozytywnej historii kredytowej,
– posiadanie pozytywnej historii kredytowej:

• lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu, 
• skrócenie lub uproszczenie procedur,
• obniżenie opłat i prowizji, 

– dyscyplinowanie do obsługi długu,
– przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się 

� Dla przedsiębiorstw:
– zwiększenie rzetelności i transparentności obrotu 

gospodarczego (produkty: BIK4 Company),
– ułatwienie i przyspieszenie procesu kredytowego (raport 

kredytowy SI BIK „Przedsiębiorca”)



Korzyści dla banków i gospodarki

� obniżenie kosztów kredytowania:
– zwiększenie konkurencyjności,

– uproszczenie procedur,

– przyspieszenie procesów decyzyjnych,

– optymalizacja portfela kredytowego

– ochrona przed nadużyciami.– ochrona przed nadużyciami.

� wzrost akcji kredytowej - przyspieszenie tempa 
wzrostu gospodarczego



Wpływ na wiarygodność obrotu gospodarczego

� Ułatwiaj ąc wymianę informacji:

�umożliwiamy właściwą wycenę kredytu,

�zmniejszamy koszty badania sytuacji 

potencjalnego dłużnika,

�stwarzamy możliwości oferowania niższych stóp �stwarzamy możliwości oferowania niższych stóp 

procentowych dobrym klientom,

�przyczyniamy się do zmniejszenia różnic 

pomiędzy oprocentowaniem kredytów i epozytów,



Wpływ na wiarygodność obrotu gospodarczego

�przeciwdziałamy nadmiernemu zadłużaniu się,

�przeciwdziałamy próbom dokonywania oszustw,

�dodatkowo motywujemy pożyczkobiorców do 

spłaty długu.


