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Ustawowa 
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• • • 

99 zł/rok 49 zł/rok 0 zł 

Profil Kredytowy Plus 
Łatwy dostęp do pełnej historii kredytowej przez Internet. Zapewnia stałą kontrolę nad tym, 
czy informacje przekazywane do BIK na nasz temat są poprawne. 
Dzięki temu można przygotować się do wizyty w banku przed złożeniem wniosku o kredyt i 
uniknąć przykrych niespodzianek.  
 
W Profilu Kredytowym Plus znajduje się: 

 aktualna ocena punktowa, 

 historia spłat naszych kredytów, 

 liczba kredytów spłacanych i spłaconych, o których informacje znajdują się w BIK, 

 szczegółowa lista zapytań do BIK o naszą historię kredytową od banków i SKOK-ów. 

 
Produkt dostępny w pakiecie: 

Pakiet Monitoring 

………………………………………………………………………………….. 
 
Alert Strażnik Kredytu 
Ochrona przed wyłudzeniem kredytu. E-mail i SMS wysyłany jest zawsze, gdy do BIK wpłynie 
zapytanie o naszą osobę w związku ze złożonym wnioskiem kredytowym. Jeśli nie staramy 
się o żaden kredyt, nie kupujemy nic na raty ani nie poręczamy kredytu, pojawienie się alertu 
może oznaczać, że ktoś zgłosił się do banku i próbuje wyłudzić kredyt na nasze nazwisko! W 
takiej sytuacji należy skontaktować się z BIK. Dostaniemy pomoc w ustaleniu czy faktycznie 
jest się czego obawiać. 
 
Produkt dostępny w pakietach: 

Pakiet Monitoring   Pakiet Ochrona 
………………………………………………………………………………….. 
Alert Twoje Kredyty 



E-mail i SMS zostanie wysyłany zawsze, gdy do BIK wpłynie informacja, że nasz lub poręczony 
przez nas kredyt nie jest spłacany w terminie. Można wtedy sprawdzić na stronie BIK, w 
którym banku odnotowano zaległości i szybko uporządkować swoje zobowiązania lub 
upomnieć osobę, której poręczamy kredyt. 

Produkt dostępny w pakiecie: 

Pakiet Monitoring 
………………………………………………………………………………….. 
 
Informacja Ustawowa 
Wyciąg z naszej historii kredytowej, który BIK udostępnia na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 roku, poz. 

926 z późniejszymi zmianami). 

Informację Ustawową można pobrać tylko raz na 6 miesięcy. 

Produkt dostępny w pakietach: 

Pakiet Monitoring   Pakiet Ochrona 

………………………………………………………………………………….. 

Profil Kredytowy Mini 

Wybrane informacje dotyczące historii kredytowej:  

 liczba wszystkich naszych kredytów, o których informacje znajdują się w BIK, 

 liczba zapytań do BIK od banków lub SKOK-ów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

 informacja, czy BIK może obliczyć ocenę punktową. 

Produkt dostępny w pakietach: 

Pakiet Monitoring  Pakiet Ochrona 

 

 

 

 

Najważniejsze korzyści z korzystania z Pakietów 



Każdy konsument ma możliwość wyboru Pakietu BIK odpowiadającego jego potrzebom. 
Pakiety można kupić na stronie www.bik.pl lub w osobiście w Centrum Operacyjnej Obsługi 
Klientów BIK. 

Jeśli konsument chce: 

Pakiet 

Monitoring 

Pakiet 

Ochrona 

Pakiet 

Minimalny 

dowiedzieć się, czy ma historię kredytową w BIK       

sprawdzić swoją historię kredytową (bez oceny 
punktowej)- raz na 6 miesięcy 

      

mieć dostęp do historii kredytowej w dogodnym 
dla siebie czasie  

  
    

poznać swoją ocenę punktową   
    

kontrolować poprawność danych 
przekazywanych do BIK 

  
    

chronić się przed wyłudzeniem kredytu na swoje 
nazwisko 

      

dostać powiadomienie, o zaległościach w spłacie 
swoich lub poręczonych kredytów 

  
    

 

Jak zamówić Pakiety? 

Pakiety można zamówić na stronie www.bik.pl. (klikając w przycisk „Zamów pakiet”). 

Zanim zamówiony pakiet zostanie aktywowany, zostaniemy poproszeni o potwierdzenie 
naszej tożsamości. Jest to ważne ze względów bezpieczeństwa - dane kredytowe nie mogą 
dostać się w niepowołane ręce! 

Gdy już aktywujemy swoje Konto Użytkownika i dokonamy opłaty, uzyskamy dostęp do 
wszystkich produktów składających się na dany pakiet. 

Pakiety Monitoring i Ochrona będą ważne przez 12 miesięcy od momentu aktywacji. Na 30 
dni przed zakończeniem okresu jego obowiązywania zostaniemy poinformowani o 
możliwości przedłużenia pakietu na kolejny rok.  

http://www.bik.pl/
https://www.pz.bik.pl/zakladanie-konta

