Cennik produktów i usług dla konsumentów w Portalu BIK (ceny brutto) z dn. 10.10.2022 r.
(obowiązuje dla umów zawartych od dnia 10.10.2022 r.)

Twój status w BIK
(Wskaźnik BIK Ocena
punktowa BIK, Postęp
spłaty)
Raport BIK
w tym: Analizator
kredytowy6
Alerty BIK10
w tym: Zastrzeżenie
kredytowe
Raport
o Kontrahencie

1

Pakiet BIK
Bezpieczna Rodzina
Plus

Pojedyncze zakupy

Pakiet BIK

Pakiet BIK Max

Pakiet BIK
Bezpieczna Rodzina

-

129 zł / rok1

199 zł / rok

128 zł /rok1

198 zł /rok2

Aktualizacja:
ograniczona3

Aktualizacja:
bez ograniczeń4

Aktualizacja:
bez ograniczeń4

Aktualizacja:
bez ograniczeń5

Aktualizacja:
bez ograniczeń5

49 zł / 1 szt.

6 szt. / rok7

6 szt. / rok9 |

1 szt. / rok9

73,50 zł / 2 szt. /
3 m-ce

24,50 zł / 1. szt.
ponad limit w
Pakiecie BIK

Bez ograniczeń8

24,50 zł / 1. szt. ponad
limit w Pakiecie BIK
Bezpieczna Rodzina

24,50 zł / 1. szt. ponad
limit w Pakiecie BIK
Bezpieczna Rodzina
Plus

36 zł / rok11

Dostępne w Pakiecie

Dostępne w Pakiecie

Dostępne w Pakiecie12

Dostępne w Pakiecie11

35 zł / szt.

-

-

-

-

99 zł w przypadku klientów, którzy zakupili ofertę w cenie 99 zł i kontynuują ją bez przerw
168 w przypadku klientów, którzy zakupili ofertę w cenie 168 zł i kontynuują ją bez przerw
3 Aktualizacja na podstawie ostatniego Raportu BIK
4
Aktualizacja po każdym zalogowaniu do konta w portalu BIK
5
Aktualizacja po każdym zalogowaniu do konta w portalu BIK, niezależnie dla każdego uczestnika Pakietu BIK Bezpieczna Rodzina
6
Analizator kredytowy wymaga Raportu BIK aktualizowanego w ciągu ostatnich 7 dni
7 12 Raportów BIK na rok dostępnych w Pakiecie BIK dla klientów, którzy w momencie zakupu Pakietu BIK posiadają Pakiet BIK z limitem 12 Raportów, jeśli kontynuują ofertę bez przerw
8 Ze względów technicznych dostępne są 24 aktualizacje Raportu BIK na dobę
9 Każdy Raport może być wygenerowany przez dowolnego uczestnika oferty
10
Alerty BIK powodują dezaktywację Powiadomień BIK, będących funkcjonalnością konta BIK
11 24 zł w przypadku klientów, którzy zakupili ofertę w cenie 24 zł i kontynuują ją bez przerw
12 Alerty BIK są dostępne dla wszystkich uczestników oferty
2

