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1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez 

Klienta z usługi Raport BIK Pass, udostępnianego z wykorzystaniem Aplikacji BIK Partner.  

2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługę Raport BIK Pass z wykorzystaniem Aplikacji 

BIK Partner oraz odpowiedzialnym za realizację Wniosków Klientów jest Biuro Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego –– Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 

0000110015 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 15.550.000 zł, 

opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863.  

3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest 

możliwe w każdej placówce Partnera, w ramach której oferowana jest usługa Raport BIK 

Pass.  

4. Wymóg akceptacji Regulaminu. Złożenie Wniosku o udostępnienie usługi Raport BIK Pass 

jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. DEFINICJE.  

1. Aplikacja BIK Partner – program komputerowy BIK, który umożliwia Klientom zamówienie 

produktu i usługi oferowanej przez BIK, w tym m.in. zamówienie i dostęp do 

wygenerowanego w formie pliku pdf. Raportu BIK Pass.  

2. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta 

Modzelewskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –– Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000110015 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale 

zakładowym 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863. 

3. Cennik - Cennik Raportu BIK Pass, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. COK – Centrum Obsługi Klientów BIK prowadzące obsługę Klientów telefonicznie pod 

numerem telefonu 22 348 44 44 oraz online, po otrzymaniu wiadomości za 
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pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, mieszczącego się na stronie 

BIK pod adresem www.bik.pl/formularz-kontaktowy. 

5. Klient – osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która składa Wniosek 

za pośrednictwem Partnera.  

6. Partner – podmiot współpracujący z BIK w zakresie udostępnienia usługi Raport BIK Pass 

m.in w ramach placówek fizycznych Partnera.  

7. Raport BIK Pass - raport zawierający informacje o zobowiązaniach kredytowych Klienta 

przetwarzane w BIK, który Klient może uzyskać w każdym czasie. Raport BIK Pass nie 

obejmuje realizacji obowiązku wynikającego z art. 15 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

8. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi Raport BIK Pass”.  

9. System BIK  – system informatyczny, przy pomocy, którego BIK realizuje swoją działalność, 

w tym sprzedaż produktów i usług BIK, stanowiący zespół współpracujących ze sobą 

urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych 

zastosowanych w celu przetwarzania danych. 

10. Wniosek – pisemne oświadczenie woli, zawierające polecenie dostarczenia usługi Raport 

BIK Pass lub uruchomienia innego produktu lub usługi, złożone przez Partnera w imieniu i 

na rzecz Klienta, którego tożsamość ustalona została na podstawie okazanego dowodu 

osobistego, polskiej karty stałego pobytu lub polskiego paszportu.  

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI.  

1. Udostępnienie Raportu BIK Pass. Raport BIK Pass jest udostępniany przez BIK, zależnie 

od postanowień umowy zawartej pomiędzy BIK, a Partnerem odpłatnie zgodnie z 

Cennikiem, lub nieodpłatnie oraz zgodnie z Wnioskiem Klienta. BIK udostępnia Klientom 

Raport BIK Pass na podstawie Wniosku złożonego na zasadach określonych w 

Regulaminie. Wniosek o udostępnienie Raportu BIK Pass powinien zawierać następujące 

dane: imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości wraz z datą ważności i 

wydania, numer PESEL, adres zamieszkania i korespondencyjny (kod pocztowy, miasto, 

ulica, nr domu, nr mieszkania) oraz dane kontaktowe: adres e-mail (opcjonalnie)  i numer 

telefonu. Zamówienie Raportu BIK Pass jest możliwe w godzinach funkcjonowania 

placówek Partnera. 

2. Dane we Wniosku. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość 

podanych przez niego danych niezbędnych do realizacji Wniosku. BIK nie ponosi 

odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, 

niekompletnych informacji, w tym danych niezbędnych do realizacji Wniosku, a także za 

podanie przez Klienta danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za wszystkie skutki 

wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających 

w błąd danych odpowiedzialność ponosi Klient. 
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3. Brak zgodności danych identyfikacyjnych. Brak zgodności podanych przez Klienta we 

Wniosku danych identyfikacyjnych z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w Systemie BIK 

lub innym systemie wykorzystywanym do świadczenia usługi Raport BIK Pass, będzie 

skutkować odrzuceniem Wniosku z powodu braku możliwości wygenerowania Raportu 

BIK Pass. W przypadku otrzymania przez Klienta komunikatu o niezgodności danych, 

Klient powinien skontaktować się z COK telefonicznie lub online za pośrednictwem 

elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie BIK pod adresem 

www.bik.pl/formularz-kontaktowy. BIK dołoży starań, aby jak najszybciej wyjaśnić 

zaistniałą rozbieżność danych. Po wyjaśnieniu przyczyny braku zgodności danych 

identyfikacyjnych i dokonaniu korekty przez Partnera lub instytucję ustawowo 

upoważnioną do udzielania kredytów, która te dane przesłała, Klient może ponownie 

złożyć Wniosek o Raport BIK Pass. 

4. Informacja na temat Oceny Punktowej w Raporcie BIK Pass. Ocena punktowa naliczana 

jest automatycznie, w wyniku przetwarzania, w tym profilowania, danych Klienta o 

kredytach spłacanych w bankach i SKOK-ach dostępnych na raporcie kredytowym. Im 

ocena jest wyższa, tym większe jest prawdopodobieństwo spłacania zobowiązań 

kredytowych zgodnie z umową kredytową. Wysoka ocena punktowa nie gwarantuje, że 

Klient otrzyma kredyt, ponieważ decyzję kredytową podejmuje instytucja finansowa na 

podstawie wewnętrznych zasad polityki kredytowej. 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 

1. Złożenie reklamacji. Reklamacje dotyczące udostępnienia Raportu BIK Pass należy składać 

poprzez elektroniczny formularz kontaktowy, dostępny na stronie BIK pod adresem 

www.bik.pl/formularz-kontaktowy, mailowo na adres: kontakt@bik.pl lub listownie na 

następujące dane i adres pocztowy: Biuro Informacji Kredytowe S.A. ul. Zygmunta 

Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa. W przypadku, gdy Klient ma zastrzeżenia co do 

prawidłowości informacji lub danych identyfikacyjnych zawartych w Raporcie BIK Pass, 

winien on skierować pisemną reklamację bezpośrednio do podmiotu, z którego 

informacje te lub dane identyfikacyjne pochodzą. 

2. Zmiany w danych. BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian w przetwarzanych w 

zbiorach BIK informacjach lub danych identyfikacyjnych przekazanych do tych zbiorów 

przez Partnera, instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów lub inne 

podmioty upoważnione. Zmiany dokonywane są wyłącznie przez te podmioty, które 

przekazały informacje i dane do BIK, poprzez przesłanie do BIK poprawnych, 

zaktualizowanych informacji i danych lub pisemnego wniosku o dokonanie korekty 

informacji lub danych, których dotyczyła reklamacja Klienta.  

3. Dodatkowe wyjaśnienia. BIK może zwrócić się z prośbą do Klienta o złożenie 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych 

dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację. BIK udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres 

Klienta wskazany w elektronicznym formularzu kontaktowym, w formie papierowej, za 

http://www.bik.pl/formularz-kontaktowy
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pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą innego trwałego nośnika. W sprawach 

szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. BIK 

poinformuje Klienta kanałem, jakim wpłynęła reklamacja, że sprawa objęta jego 

reklamacją jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi 

na tę reklamację. 

5. Brak duplikatów. BIK nie wydaje kopii i duplikatów Raportu BIK Pass. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Stosowane przepisy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 

zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej. 

2. Wejście w życie. Regulamin wchodzi w życie z dniem  28 czerwca 2021r. 

6. ZAŁĄCZNIK. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Cennik produktów BIK 

zamawianych i udostępnianych Klientom za pośrednictwem Partnerów BIK 

 

Produkt Cena brutto 

Raport BIK Pass 26 zł / szt. 
 

 


