BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK)

ZASADY DZIAŁANIA - OGÓLNE
Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego
oraz zwiększenia bezpieczeostwa i ochrony obrotu pieniężnego. Biuro zarządza i rozbudowuje
efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie,
przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów banków/SKOKów w formie raportów kredytowych.
Każdy bank/SKOK zgodnie z zapisami Ustawy prawo bankowe zobowiązany jest dokonywad oceny
swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacowad ryzyko związane z
udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to bezpieczeostwo
powierzonych bankowi środków pieniężnych.
W sytuacji ograniczonego dostępu do kompleksowej informacji, proces rozpatrywania wniosku
kredytowego przez bank/SKOK wiąże się z trudnością oceny prawdziwej zdolności kredytowej klienta
oraz ryzyka. W związku z tym bank powinien, zabezpieczając swoje interesy, żądad od klienta
dodatkowych zabezpieczeo oraz podnosid koszty związane z obsługą kredytu.
Obecnie, w sytuacji możliwości skorzystania przez bank z usług BIK, bank/SKOK zwalnia klienta z
obowiązku uzyskiwania indywidualnie z wielu instytucji, pisemnych zaświadczeo o stanie jego
zobowiązao, a tym samym oszczędza czas klienta, nie naraża go na dodatkowe koszty oraz
przyspiesza procedurę udzielenia kredytu. Ponadto, bank/SKOK korzystając z bazy BIK działa na rzecz
zabezpieczenia lokat powierzonych mu przez klientów.
BIK tworząc system wymiany informacji pomiędzy instytucjami, w myśl Art. 7 Dyrektywy 95/46/WE z
dnia 24 października 1995 r., realizuje swoje zadania w interesie publicznym, ułatwiając klientom
szybki i skuteczny dostęp do usług bankowych oraz przyczyniając się do ochrony ich depozytów.
Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa według następujących zasad:
WZAJEMNOŚD
Prawo do korzystania z informacji mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do
udzielania kredytów zobowiązując się przekazywad do Biura regularnie pełne i kompletne dane,
zgodnie z zawartymi umowami.
WIARYGODNOŚD
Za poprawnośd i wiarygodnośd informacji dostarczonych do baz danych Biura odpowiedzialnośd
ponoszą banki/SKOK-i. Biuro odpowiada za zgodnośd informacji przekazywanych do użytkowników z
danymi źródłowymi oraz zobowiązuje się do nie zmieniania ani modyfikowania przekazywanych
danych.
NEUTRALNOŚD

Biuro nie udziela bankom informacji, które mogłyby stanowid tajemnicę handlową, np. nie jest
podawana nazwa instytucji, z której pochodzi informacja o kliencie. Zapytanie zawsze dotyczy
konkretnej osoby, a pytający musi podad niezbędne dane identyfikacyjne osoby, odnośnie której
sformułowane jest zapytanie.
MAKSYMALNE BEZPIECZEOSTWO
Wszelkie informacje gromadzone i wymieniane pomiędzy Biurem a użytkownikami mają charakter
tajemnicy bankowej. Zwrócid należy również uwagę na istniejące zabezpieczenia w postaci
odpowiedniego sprzętu oraz procedur wewnętrznych i zewnętrznych, które uniemożliwiają dostanie
się przechowywanych przez BIK danych w niepowołane ręce.
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