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WEZWANIE DO ZAPŁATY
z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do

REJESTRU DŁUŻNIKÓW BIG InfoMonitor
Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy na koncie płatności dotyczących zaległego zadłużenia. W związku
z tym wzywamy do niezwłocznego uregulowania zadłużenia:
numer dokumentu/ faktury/ rachunku

data wystawienia

termin płatności

kwota do zapłaty

Słownie do zapłaty:
Wymienioną kwotę należy przekazać na rachunek bankowy nr:
W przypadku braku płatności, po upływie miesiąca od wysłania niniejszego wezwania, na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa), informacje o Państwa
zadłużeniu zostaną przekazane do Rejestru Dłużników prowadzonego przez:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77
02-679 Warszawa
Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestru Dłużników 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.
Dłużnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Wierzycielowi sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do BIG InfoMonitor
na podstawie art. 15a Ustawy.
Dłużnikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust.1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Przekazanie informacji do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor może uniemożliwić lub utrudnić:
 uzyskanie kredytów i pożyczek, produktów i usług bankowych takich jak karty kredytowe czy limit debetowy na koncie,
 uzyskanie pożyczek od firm pożyczkowych,
 dokonywanie zakupów na raty,
 zawieranie umów cywilnoprawnych takich jak umowy najmu,
 podpisanie umowy na telefon komórkowy, dostęp do Internetu, dostawy gazu, prądu i wiele innych usług.
W odniesieniu do kolejnych świadczeń okresowych odrębne wezwanie do zapłaty nie jest wymagane.
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