
C E N N I K  
produktów i usług dla Konsumentów w portalu BIK 
(obowiązuje dla umów zawartych od 02.01.2017 r.)1 

L.p. Produkty i usługi w portalu BIK Cena 

1.  Konto w Portalu BIK  
Zakładając konto Klient uzyskuje możliwość zakupu produktów i usług BIK według oferty produktowej 
BIK i cen obowiązujących w dniu dokonywania zakupu. Konto prowadzone jest bezpłatnie. Umowa na 
prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. 

0 zł 

2.  Pakiet 
• Raport BIK - Profil Kredytowy Plus (12 szt. do wykorzystania  

w ciągu roku od aktywacji Pakietu) 
• BIK Pass (3 szt. do wykorzystania w ciągu roku od aktywacji Pakietu) 
• Alerty BIK przez 12 miesięcy od aktywacji Pakietu 
Po wykorzystaniu produktów dostępnych w Pakiecie Klient posiadający aktywny Pakiet uprawniony jest 
do dokonywania jednostkowych zakupów produktów lub usług BIK według oferty produktowej BIK i cen 
obowiązujących w dniu dokonywania zakupu. 

79 zł  

3.  Pakiet na próbę2 
• Raport BIK - Profil Kredytowy Plus3 (1 szt. do wykorzystania  

w ciągu 60 dni od aktywacji Pakietu na próbę) 
• BIK Pass3 (1 szt. do wykorzystania w ciągu 60 dni od aktywacji Pakietu na próbę) 
• Alerty BIK przez 60 dni od aktywacji Pakietu na próbę 
Po wykorzystaniu produktów dostępnych w Pakiecie na próbę Klient posiadający aktywny Pakiet na 
próbę uprawniony jest do dokonywania jednostkowych zakupów produktów lub usług BIK według 
oferty produktowej BIK i cen obowiązujących w dniu dokonywania zakupu. 

0 zł  
lub 1,23 zł4 

Zakupy jednostkowe dla Klientów posiadających aktywny Pakiet 

4.  Raport BIK - Profil Kredytowy Plus 4,99 zł 

5.  BIK Pass 3,99 zł 

Zakupy jednostkowe dla Klientów posiadających aktywny Pakiet na próbę 

6.  Raport BIK - Profil Kredytowy Plus 36 zł 

7.  BIK Pass 23 zł 

Zakupy jednostkowe dla Klientów posiadających Konto w Portalu BIK  
i nie posiadających aktywnego Pakietu i Pakietu na próbę 

8.  Raport BIK - Profil Kredytowy Plus 36 zł 

9.  BIK Pass 23 zł 

10.  Alerty BIK5 na okres 12 miesięcy od zakupu 19 zł 

Dodatkowe opłaty 

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

1 zł 

Wszystkie ceny są cenami brutto zawierającymi 23%  VAT. 

                                                             
1 Klienta obowiązują ceny wskazane w cenniku aktualnie obowiązującym w dniu dokonywania zakupu usług lub produktów od BIK (dotyczy 
wszystkich cen podanych w cenniku). 
2 Pakiet BIK na próbę dostępny jest dla klientów, którzy dotychczas nie korzystali z niego ani z Konta Próbnego. 
3 Wersje próbne produktów mogą zawierać ograniczenia funkcjonalne. Dostępne są dla osób, które wcześniej nie generowały ich pełnej 
wersji. 
4 0 zł w przypadku nowych klientów; 1,23 zł w przypadku Klientów posiadających Konto w Portalu BIK. 
5 Zakup Alertów BIK możliwy jest, gdy Klient nie posiada w danej chwili aktywnych Alertów BIK. 
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