ZASADY WYPEŁNIANIA UPOWAŻNIEŃ

KONSUMENT

1.

Na upowa nieniach obligatoryjnie s wymaganeŚ imi i nazwisko, adres zameldowania, nr i seria dokumentu to samo ci oraz PESEL, dla konsumenta b d cego obcokrajowcemŚ imi i nazwisko, adres
zameldowania, nr i seria dokumentu to samo ci.

2.

Upowa nienie mo e zostać wypełnione r cznie (wielkimi drukowanymi literami) lub pismem maszynowym za wyj tkiem czytelnego podpisu (imi i nazwisko), który konsument składa własnor cznie
pod upowa nieniem.

3.

W przypadku upowa nienia konsumenta – art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych stanowi podstaw

prawn

do

przeszukania bazy BIG InfoMonitor w zakresie aktualnych zobowi zań, które s wymagalne. Skrelenie ww. podstawy, spowoduje brak mo liwo ci zło enia zapytania do BIż InfoMonitor, bazy Biura
Informacji Kredytowej oraz bazy Zwi zku Banków Polskich.
4.

Je eli konsument wykre li w upowa nieniu wyra enieŚ „…do pozyskania za po rednictwem BIż
InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Zwi zku Banków Polskich
dotycz cych mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłu enia wobec banków lub instytucji
upowa nionych do udzielania kredytów, przekraczaj cego 200 złotych (dwie cie złotych) lub braku
danych o takim zadłu eniu” upowa nienie b dzie uprawniało wył cznie do zło enia zapytania do bazy BIż InfoMonitor z zastrze eniem pkt 3.

PRZEDSIĘBIORCA

1.

Na upowa nieniach obligatoryjnie s wymaganeŚ nazwa, adres i NIP.

2.

Upowa nienie mo e zostać wypełnione r cznie (wielkimi drukowanymi literami) lub pismem maszynowym a przedsi biorca pod upowa nieniem składa podpis oraz piecz ć.

3.

W przypadku upowa nienia przedsi biorcy – art.105 ust. 4a, 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 128) stanowi podstaw prawn do przeszukania bazy Biura
Informacji Kredytowej S.A. i Zwi zku Banków Polskich, skre lenie tej podstawy prawnej, oznacza
brak zgody przedsi biorcy na zło enie zapytania do bazy Biura Informacji Kredytowej S.A. i Zwi zku
Banków Polskich.
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TRE Ć WZORCOWEżO UPOWA NIENIA KONSUMENTA, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ WIERZYCIEL WYST PUJ CY DO BIURA INŻORMACJI żOSPODARCZEJ INŻOMONITOR S.A. O POZYSKANIE I UJAWNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH ORAZ DANYCH GOSPODARCZYCH Z
BIURA INŻORMACJI KREDYTOWEJ S.A. i ZWI ZKU BANKÓW POLSKICH
Dane Konsumenta
Imi i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Nr i seria dokumentu
to samo ci
Data urodzenia
(RRRR/MM/DD)

PESEL
(pola nie wypełnia się w przypadku obcokrajowca nie posiadającego nr PESEL)

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost pnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128) w zwi zku z art. 13
ustawy o udost pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
ja
,

(imię i nazwisko Konsumenta)

niniejszym upowa niam

(fir a, adres przedsię ior y, który występuje o ujaw ie ie i for a ji do Biura I for a ji Gospodar zej InfoMonitor S.A)

do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzib

w Warszawie przy

ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIż InfoMonitor) dotycz cych mnie informacji gospodarczych oraz
do pozyskania za po rednictwem BIż InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Zwi zku Banków Polskich dotycz cych mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłuenia wobec banków lub instytucji upowa nionych do udzielania kredytów, przekraczaj cego 200
złotych (dwie cie złotych) lub braku danych o takim zadłu eniu.

Miejscowo ć i data
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Czytelny podpis Konsumenta
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TRE Ć WZORCOWEżO UPOWA NIENIA OSOBY NIE B D CEJ KONSUMENTEM, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ PODMIOT WYST PUJ CY DO BIURA INŻORMACJI żOSPODARCZEJ
INFOMONITOR S.A. O UJAWNIENIE DANYCH GOSPODARCZYCH PRZEZ BIURO INFORMACJI
KREDYTOWEJ S.A. i ZWI ZEK BANKÓW POLSKICH
Nazwa
Adres
NIP

REGON

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015
r. poz. 128) w zwi zku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015) w imieniu

fir a i adres przedsię ior y udzielają ego upoważ ie ia

i iejszy

upoważ ia

azwa i adres pod iotu, który występuje o ujaw ie ie da y h za pośred i twe
InfoMonitor S.A.)

Biura I for a ji Gospodar zej

do pozyskania za po rednictwem Biura Informacji żospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej
S.A. i Zwi zku Banków Polskich dotycz cych mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłu enia
wobec banków lub instytucji upowa nionych do udzielania kredytów, przekraczaj cego 500 złotych
(pi ćset złotych) lub braku danych o takim zadłu eniu.

Miejscowo ć i data
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Piecz ć i podpis/y
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