
C E N N I K    
produktów i usług dla Konsumentów w portalu BIK 

(obowiązuje od 03.06.2014 r.) 

L.p. Produkty i usługi w portalu BIK Kwota Forma zapłaty/ 
Okres aktywności  

1.  Konto Podstawowe 
Produkty:  
• Profil Kredytowy Plus (brak aktualizacji w ramach Konta, możliwe 

dokupienie aktualizacji); 
• BIK Pass (brak aktualizacji w ramach Konta, możliwe dokupienie 

aktualizacji); 
• Alerty (możliwe dokupienie aktywacji); 
• Informacja Ustawowa (dostępna zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych). 

0 zł  Abonament  
12 miesięcy od daty 
aktywacji1 

2.  Konto Próbne2 
Produkty:  
• Profil Kredytowy Plus (wersja próbna3 produktu z ograniczoną 

funkcjonalnością w ramach Konta, możliwe dokupienie aktualizacji z 
pełną funkcjonalnością); 

• BIK Pass (wersja próbna3 produktu w ramach Konta, możliwe 
dokupienie aktualizacji); 

• Alerty; 
• Informacja Ustawowa (dostępna zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych). 

0 zł lub 
1,23 zł4 

Abonament  
60 dni od daty zakupu 

3.  Konto Premium 
Produkty: 
• Profil Kredytowy Plus (12 aktualizacji w ramach Konta, możliwe 

dokupienie aktualizacji); 
• BIK Pass (3 aktualizacje w ramach Konta, możliwe dokupienie 

aktualizacji); 
• Alerty; 
• Informacja Ustawowa (dostępna zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych). 

79 zł  Abonament  
12 miesięcy od daty 
zakupu5 

4.  Dodatkowa aktualizacja Profilu Kredytowego Plus w Koncie Podstawowym i 
Próbnym oraz Pakiecie Minimalnym i Ochrona6 (płatność za jedną 
aktualizację) 

36 zł  Opłata jednorazowa 

5.  Dodatkowa aktualizacja Profilu Kredytowego Plus w Koncie Premium oraz 
Pakiecie Monitoring7 (płatność za jedną aktualizację) 

4,99 zł Opłata jednorazowa 

6.  Dodatkowa aktualizacja BIK Pass w Koncie Podstawowym i Próbnym oraz 
Pakiecie Minimalnym i Ochrona6 (płatność za jedną aktualizację) 

23 zł  Opłata jednorazowa 

7.  Dodatkowa aktualizacja BIK Pass w Koncie Premium oraz Pakiecie 
Monitoring7 (płatność za jedną aktualizację) 

3,99 zł Opłata jednorazowa 

8.  Aktywacja Alertów w Koncie Podstawowym 19 zł Opłata jednorazowa 
za aktywację na 12 
miesięcy od daty 
zakupu 

Wszystkie ceny są cenami brutto zawierającymi 23% VAT. 

1 Konto ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli klient nie aktywuje Konta płatnego. 
2 Konto Próbne dostępne jest dla klientów, którzy dotychczas z niego nie korzystali.Jeżeli klient nie opłaci Konta Premium 

przed upływem ważności Konta Próbnego, jest ono przekształcane w Konto Podstawowe. 
3 Wersja próbna produktów dostępna dla osób, które wcześniej nie generowały ich pełnej wersji. 
4 0 zł w przypadku nowych klientów; 1,23 zł w przypadku istniejących klientów. 
5 Przez 12 miesięcy należy rozumieć okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych od daty zakupu. 
6 Dla Klientów, którzy zamówili Pakiet Minimalny lub Ochrona w czasie oferowania ich przez BIK. 
7 Dla Klientów, którzy zamówili Pakiet Monitoring w czasie oferowania go przez BIK. 

                                                           



Wykaz dodatkowych opłat  
w portalu BIK dla Konsumentów 

 

L.p. Produkty i usługi w portalu BIK  Kwota Forma zapłaty 

1.  Opłata za weryfikację tożsamości z potwierdzeniem 
zdjęcia lub skanu dowodu osobistego z przelewem 
identyfikacyjnym, związana z obsługą operacji 
bankowych.  

1 zł Opłata jednorazowa 

2.  Opłata manipulacyjna, w przypadku zwrotu zapłaty i/lub 
nadpłaty za Produkt i/lub usługę, pobierana ze względu na 
koszty operacyjne dokonania zwrotu. Jeśli kwota do 
zwrotu będzie równa opłacie manipulacyjnej lub od niej 
niższa zwrot nie będzie realizowany 

2 zł Opłata jednorazowa 

Wszystkie ceny są cenami brutto zawierającymi 23% VAT. 
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