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Informacje o działalności BIG InfoMonitor 
znajdują się na stronie internetowej 

www.BIG.pl 

Z poważaniem, 
Biuro Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor S.A. 

POWIADOMIENIE 
o wpisaniu Dłużnika do 

REJESTRU DŁUŻNIKÓW BIG InfoMonitor  

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z Modzelewskiego 77a, działając w imieniu i na rzecz 

Wierzyciela zawiadamia, iż na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych ( tj. Dz. U. 2020 poz. 389 ze zm. - „Ustawa o BIG”) w dniu «DATA_Wprow» r. do BIG InfoMonitor, który prowadzi Rejestr 

Dłużników BIG, przekazana została informacja gospodarcza o zaległym zobowiązaniu Państwa Firmy: 
 

Identyfikator IG  Kwota zobowiązania  

Tytuł  

Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestru Dłużników w BIG może nastąpić w szczególności w przypadku: 

 całkowitej spłaty zaległego zadłużenia, 

 przedstawienia uzasadnionej informacji o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie innych 

okoliczności, o których mowa w art. 31 Ustawy o BIG.  

Informujemy: 
1. BIG InfoMonitor, jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce, współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem 

Banków Polskich, co oznacza, że z danych z Rejestru Dłużników BIG korzystają banki komercyjne, SKOK-i oraz banki spółdzielcze.  

2. Przekazanie informacji do Rejestru Dłużników BIG może uniemożliwić lub utrudnić:  

 uzyskanie kredytów i pożyczek bankowych oraz innych usług i produktów bankowych, takich jak karty kredytowe czy limity 
debetowe na koncie osobistym, 

 uzyskanie pożyczek od SKOK-ów i firm pożyczkowych lub dokonywanie zakupów na raty, 

 zawieranie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy najmu, 

 podpisanie lub przedłużenie umowy na telefon komórkowy, dostęp do Internetu, dostawy gazu, prądu i wielu innych usług.  

3. Wszelkie wyjaśnienia i reklamacje Dłużnik powinien kierować bezpośrednio do Wierzyciela, który przekazał do BIG InfoMonitor 
informacje o zaległym zadłużeniu.  

   
 Warszawa, ................. 2021 r.  

   

DANE ADRESATA  DANE WIERZYCIELA  
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