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Adam Adamski 
PESEL 79022933476 

Dokument tożsamości ABC123456 
     

Raport skonsolidowany (pełny) z dnia 27.09.2018 godz. 12:15 

 

Informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor 
Podsumowanie informacji gospodarczych spełniających warunki Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) - Ustawa o BIG. 
 
     

 Informacje pozytywne 
 

 

Informacje negatywne 

     
     

 Suma spłaconych zobowiązań   Suma zaległości 

 250 PLN 
 

 

55 100 PLN 
     

     

 Liczba pozytywnych informacji 
 

 Liczba negatywnych informacji 

 1 
 

 

1 
 
     

 Zobowiązania uregulowane 
 

 

Zobowiązania nieuregulowane 

     

     
  od najwyższej kwoty (1 z 1)    od najwyższej kwoty (1 z 1) 
     

 kwota w PLN podmiot wpisujący    kwota w PLN podmiot wpisujący  
         

         

  250 FIRMA TESTOWA 
SCORING CR3 

szczegóły    200 FIRMA TESTOWA 
SCORING CR3 

szczegóły 

           

Pozostałe bazy 
Dane gospodarcze ujawnione przez BIK i ZBP na podstawie upoważnienia oraz dane pozyskane z innych baz. 

  
Baza Biura Informacji Kredytowej  
Znaleziono 1 negatywny wpis 
szczegóły 
 

 

 
 

   
Baza Związku Banków Polskich 
Znaleziono niespłacone zobowiązanie 

 

 
 

       

      
Informacje o Zapytaniach 
szczegóły 

 

 
 
 Zgodnie z Ustawą o BIG, raport może być przechowywany do 90 dni. 
 Raport nie może być udostępniany osobom trzecim 
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Negatywne informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor 
Zestawienie szczegółowe informacji gospodarczych spełniających warunki Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Ustawy o BIG. 
* Uwaga: Informacje o zobowiązaniach spłaconych, przekazane do BIG przed 13.11.2017, dotyczą zobowiązań 
uregulowanych terminowo lub z opóźnieniem do 59 dni. 
 
 

 Zaległość 1 z 1 
   
   

 dane wierzyciela FIRMA TESTOWA SCORING CR3 
   

 Adres NOWA 7, 15-485 NOWA 
   

 NIP / TIN 2107281280 
   

 regon 059499488 
   

 przedmiot działalności Bankowość, finanse, ubezpieczenia 
   

 forma prawna Osoba fizyczna 
   
   

 Dane przekazane przez wierzyciela 
   
     

numer zobowiązania w rejestrze 
klienta 

FV123456  dane dłużnika Adam Adamski 

zobowiązanie/ tytuł prawny Nakaz zapłaty  PESEL 79022933476 

sygnatura tytułu wykonawczego 
stwierdzającego zobowiązanie 

NP/SP/TYT/2017/0098  dokument tożsamości - 

organ orzekający Sąd Rejonowy Praga- 
Południe 

 adres zameldowania/ 
siedziby 

- 

data wydania tytułu 
wykonawczego 

20.07.2018  Dane dodatkowe:  

tytuł prawny dla tytułu 
wykonawczego 

Nakaz zapłaty  rodzaj umowy Umowa leasingu 

kwota zaległości 55 100 PLN  status postępowań w toku 

Zadłużenie kwestionowane/ 
sprzeciw: 

  opis tytułu prawnego nowy 

status kwestionowania w części  kwota zobowiązania 560 000,11 PLN 

kwota kwestionowana 50 PLN    

informacja Dłużnika w 
przedmiocie przedawnienia 
roszczenia 

w części    

kwota przedawniona 70 PLN     

informacja Wierzyciela w 
przedmiocie przedawnienia 
roszczenia 

w części    

kwota przedawniona 80 PLN    

powstanie zaległości 19.07.2018    
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data wysłania wezwania do 
zapłaty 

01.06.2018    

status informacji gospodarczej niezastrzeżona    

     

 

Pozytywne informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor 
Zestawienie szczegółowe informacji gospodarczych spełniających warunki Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Ustawy o BIG. 
* Uwaga: Informacje o zobowiązaniach spłaconych, przekazane do BIG przed 13.11.2017, dotyczą zobowiązań 
uregulowanych terminowo lub z opóźnieniem do 59 dni. 
 
 

 Uregulowane zobowiązanie 1 z 1 
   
   

 dane wierzyciela FIRMA TESTOWA SCORING CR3 
   

 Adres NOWA 7, 15-485 NOWA 
   

 NIP / TIN 2107281280 
   

 regon  
   

 przedmiot działalności Bankowość, finanse, ubezpieczenia 
   

 forma prawna Osoba fizyczna 
   
   

 Dane przekazane przez wierzyciela 
   
     

 numer zobowiązania 
w rejestrze klienta 

4281937 dane płatnika Adam Adamski 

     

 numer zobowiązania 
w rejestrze klienta 

 PESEL 79022933476 

     

 kwota zobowiązania 250 PLN dokument 
tożsamości 

- 

     

 kwota raty / faktury, spłacona 
z opóźnieniem poniżej 30 dni 
lub 60 dni* 

250 PLN adres zameldowania 
/ siedziby 

 

     

 termin zapłaty 02.07.2018   
     

 data spełnienia 06.07.2018   
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Dane z Biura Informacji Kredytowej S.A. 
Zestawienie szczegółowe danych gospodarczych spełniających warunki Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Ustawa o BIG, oraz Ustawy Prawo 
Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 
  

 Zaległość 1 z 1 
  
   

 dane wierzyciela  
   

 forma prawna  
   
  

 Dane przekazane przez wierzyciela 
  
     

 zobowiązanie / tytuł 
prawny 

Umowa kredytu dane dłużnika ADAM ADAMSKI 

     

 kwota zadłużenia 202 PLN PESEL 79022933476 
     

 kwota zobowiązania 150 000 PLN dokument tożsamości ABC123456 - Dowód 
osobisty 

     

 data aktualności danych 06.09.2018 adres zameldowania / 
siedziby 

POLNA 12 16, 05101 
ZAMOŚĆ 

     

 data aktualizacji danych 06.09.2018   
     

 Status Zobowiązanie 
niekwestionowane 

  

     

 

 

Informacje o zapytaniach w bazie BIG InfoMonitor 

  
Segment rynku, 

z którego pochodziło zapytanie 

Liczba zapytań w ciągu ostatnich:0 

0 - 30 dni 31 - 90 dni 91 - 365 dni 

 Banki 40 0 0 

 Firmy Pożyczkowe 1 2 0 

 Dostawcy Usług masowych /telekomy 5 4 0 

 Firmy ubezpieczeniowe 4 2 0 

 SUMA 50 8 0 
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Informacje systemowe dotyczące zapytania 
 
  

 Uzyskane upoważnienia 
  
   

 data upoważnienia do zapytania BIG InfoMonitor 27.09.2018 
   

 data upoważnienia do zapytania BIK 27.09.2018 
   

 data upoważnienia do zapytania ZBP 27.09.2018 
   

  

 Szczegóły zapytania 
  
   

 ID pytającego 1433180550 
   

 ID usera pytającego USER173598 
   

 nr zapytania BIGPL10298684792380136 
   
 nr raportu BIGPL10298684792371171 
   
 data i godzina zapytania 27.09.2018 12:14 

   
 data i godzina raportu 27.09.2018 12:15 

   

  

 Kursy walut 
  

 Wszystkie waluty obce przeliczono na PLN zgodnie z kursem dnia poprzedzającego wygenerowanie raportu. 
  
   

 Nr tabeli kursów walut 188/A/NBP/2018 
   

 data tabeli kursów walut 27.09.2018 
   

 

 

 


