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1.	Wejdź	na	stronę	bik.pl	i	kliknij	zakładkę	„zaloguj	się”	

	

Pobieranie	Biku	składa	się	z	kilku	etapów.	
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http://bik.pl


2.	Kliknij	załóż	konto	

	

3.	Wypełnij	wszystkie	dane.	
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4.	Wykonaj	przelew	weryfikacyjny	
BIK	uznaje	weryfikację	tożsamości	jedynie	za	pomocą	przelewu	
weryfikacyjnego	na	kwotę	1zł.	Oznacza	to,	że	dane	podane	w	formularzu	
utworzenia	konta	muszą	być	zgodne	z	tymi	przypisanymi	do	rachunku	
bankowego,	z	którego	wykonamy	przelew.		
Należy	przelać	ze	swojego	prywatnego	konta	1	zł	na	konto	BIK.	

5.	Aktywuj	konto	i	ustal	hasło	
Po	pomyślnym	wykonaniu	przelewu	BIK	wyśle	na	podany	w	formularzu	adres	e-
mail	link	aktywacyjny.	Przekieruje	on	nas	na	stronę,	która	umożliwi	ustalenie	
hasła	do	konta.	Niezbędny	do	tego	będzie	kod,	który	zostanie	nam	przysłany	
w	wiadomości	SMS	na	podany	wcześniej	numer	telefonu.	

6.	Zaloguj	się	
Teraz	już	masz	dane	do	logowania	się.	Zastosuj	email	i	hasło,	które	wymyśliłeś.	
Podaj	wybrane	nr	PESEL	i	zaloguj	sie	na	swoje	konto	bik.	

	

7.	Wybierz	rodzaj	konta	
Wybierz	prywatne	lub	firmowe	konto.	W	zależności	jaki	raport	chcesz	pobrać.	
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8.	Na	początku	twoje	konto	będzie	wyglądało	tak	
Teraz	musisz	skorzystać	z	jednej	z	opcji.	Wykupujesz	raporty	bik	na	12	miesięcy,	
lub	jednorazowy	raport	za	39	pln.	Możesz	skorzystać	też	z	opcji	poniżej	
(darmowego	raportu).	

	
9.	Darmowy	raport		
Możesz	też	spróbować	otrzymać	darmowy	raport.	W	tym	celu	musisz	wysłać	
wiadomość	do	BIKu	za	pomocą	swojego	konta	na	portalu	BIK.pl.	Pamiętaj,	że	
zawiera	on	tylko	podstawowe	dane	i	warto	zastosować	płatne	rozwiazanie,	aby	
mieć	cały	pogląd	na	zobowiązania.		

	

Z	rozwijanej	listy	wybierz	temat	wiadomości	„Inny	temat”.	Następnie	uzupełnij	
treść	wiadomości	w	następujący	lub	podobny	sposób	sposób:		
„Zgodnie	z	Artykułem	15	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	
2016/679	z	dnia	27.04.2016	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	wnioskuję	o	udostępnienie	
mi	kopii	moich	danych	przetwarzanych	przez	Państwa	system.”	
Następnie	wyślij	wiadomość.	
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10.	Pakiety	BIK	
Pakietów	BIK	jest	kilka.	Najważniejszy	to	raport	bik	jednorazowy	lub	pakiet	12	
raportów	i	alertów	na	rok	za	99	pln.	Poniżej	tabela	z	innymi	rozwiązaniami.	Na	
potrzeby	kredytowe	powinien	cię	interesować	jednorazowy	raport	
indywidualny	lub	firmowy.	Polecam	też	cały	pakiet	za	99	pln,	bo	wtedy	masz	
kompleksowe	usługi.		
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11.	Po	wybraniu	pakietu	dokonaj	płatności	i	ciesz	się	swoim	raportem.		
WIele	osób	ma	problem	z	jego	pobraniem,	wiec	tutaj	piszę	jak	to	zrobić.		
Klikasz	w	„Raport	o	mnie”.	

	

Klikasz	generuj	raport	lub	pobierz	w	PDF	

	

12.	Dodatkowe	funkcje	BIK	
Z	poziomu	konta	możesz	także	zobaczyć	wskaźnik	twoich	zadłużeń	lub	
sprawdzić	online	raport.	Polecam	poszukanie	dodatkowych	opcji	BIKu,	takich	
jak	alerty	czy	zastrzeżenie	dowodu.		
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Co	zawiera	Raport	BIK	
Raport	 BIK	 zawiera	 szczegółową	 historię	 Twoich	 zobowiązań:	 kredytowych	 (z	 bazy	 BIK)	
oraz	finansowych	(z	bazy	BIG	InfoMonitor).	

Możesz	prześledzić	historię	poszczególnych	rat	kredytu	oraz	szczegóły	innych	zobowiązań,	
np.	 faktur	 za	 prąd	 czy	 telefon.	 Raport	 BIK	 zawiera	 również	 wskaźnik	 Twojej	 sytuacji	
płatniczej.	 Dzięki	 niemu	 od	 razu	 zobaczysz,	 czy	 nie	 masz	 opóźnień	 w	 płatnościach.	 W	
Raporcie	BIK	znajdziesz	także	tzw.	scoring,	czyli	ocenę	punktową	BIK.	Więcej	o	scoringu	

Skąd	biorą	się	dane	w	Raporcie	BIK?	
Informacje	kredytowe	w	Raporcie	BIK	pochodzą	z	instytucji	finansowych.	Przekazują	one	

do	BIK	wszystkie	 informacje	o	udzielanych	kredytach.	Przekazują	 także	do	BIG	 InfoMonitor	
informacje	 o	 niespłaconych	 zobowiązaniach	 finansowych	 -	 żeby	 zwiększyć	 bezpieczeństwo	
polskiego	systemu	finansowego.	

Twoje	dane	są	przesyłane	do	BIK	również	za	każdym	razem,	gdy	składasz	wniosek	o	kredyt	
lub	 pożyczkę	 w	 instytucji	 finansowej	 współpracującej	 z	 BIK.	 Po	 udzieleniu	 kredytu	 lub	
pożyczki	do	BIK	spływają	informacje	o	tym,	jak	spłacasz	swoje	zobowiązania	(terminowo	czy	
z	opóźnieniami).	Dane	te	są	aktualizowane	w	terminie	nie	dłuższym	niż	7	dni	od	momentu	
całkowitej	 spłaty	 zobowiązania,	 jego	 wygaśnięcia,	 stwierdzenia	 nieistnienia	 zobowiązania,	
korekty	wysokości,	 aktualizacji	 innych	 informacji	 czy	 powstania	 nowego	 zobowiązania.	 BIK	
dokonuje	aktualizacji	przekazanych	danych	w	ciągu	maksymalnie	7	dni.	

Jakie	informacje	na	mój	temat	mogą	znaleźć	się	w	Raporcie	BIK?	
W	informacjach	przekazywanych	do	BIK	znajdują	się	Twoje	dane	osobowe	oraz	szczegóły	

dotyczące	Twoich	kredytów,	m.in.	data	ich	udzielenia,	rodzaj	kredytu	–	np.	hipoteczny,	liczba	
i	wysokość	 rat,	waluta	 itp.	 Największy	wpływ	 na	 Twoją	 historię	 kredytową	ma	 terminowa	
spłata	 kredytów.	 Do	 BIK	 trafiają	 zarówno	 informacje	 pozytywne	 (o	 ratach	 spłacanych	 w	
terminie),	jak	i	negatywne	(o	opóźnieniach).	

Instytucje	 finansowe	 współpracujące	 z	 BIK	 przekazują	 również	 informacje	 o	 zaległych	
ratach	 kredytu,	 podjętych	 działaniach	 windykacyjnych	 lub	 egzekucji	 należności,	 a	 także	 o	
zamknięciu	rachunku	(i	powodach	tego	zamknięcia).	Raport	BIK	zawiera	również	informacje	
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finansowe	 na	 Twój	 temat	 pochodzące	 z	 Biura	 Informacji	 Gospodarczej	 Info	Monitor,	m.in.	
nazwę	wierzyciela,	kwotę	zaległości,	datę	wezwania	do	zapłaty.	

Czy	można	wyczyścić	BIK?	
Sformułowanie	 „czyszczenie	 BIK”	 sugeruje,	 że	 z	 bazy	 BIK	 można	 usunąć	 niewygodne	

informacje.	 W	 praktyce	 nie	 jest	 to	 możliwe.	 Zasady	 przekazywania	 danych	 do	 BIK,	 ich	
przechowywania	 oraz	 wprowadzania	 do	 nich	 ewentualnych	 zmian	 są	 regulowane	 przez	
Prawo	 bankowe.	 BIK	 nie	 modyfikuje	 przekazywanych	 danych	 -	 jest	 jedynie	 ich	
administratorem.	 Tak	 więc,	 aby	 wyczyścić	 BIK	 trzeba	 skorzystać	 z	 innych	 rozwiązań.	 Jeśli	
potrzebujesz	takiej	usługi,	to	zwróć	się	do	mnie	w	wiadomości	email	(kamil@dyrtkowski.pl)	
lub	zadzwoń.		

WAŻNE	DLA	WSZYSTKICH!!!	
CHCESZ	POPRAWIĆ	SWOJĄ	PUNKTACJĘ	W	BIK?	

MASZ	STARSZE	ZOBOWIĄZANIA,	KTÓRE	PRZESZKADZAJĄ	CI	W	ZACIAGNIĘCIU	KREDYTU?	
NIE	WIESZ	JAK	WYCZYŚCIĆ	NEGATYWNĄ	HISTORIĘ	W	BIK?	

CHCESZ	KREDYT,	ALE	BIK	CI	PRZESZKADZA?	
MÓWIA	CI,	ŻE	NIE	MASZ	ZDOLNOŚCI	KREDYTOWEJ?	

Mam	dla	ciebie	poradnik	o	tym	jak	to	wszystko	zrobić	i	naprawić	bik.		
Napisz	do	mnie	i	powiedz,	że	chcesz	go	dostać.		
W	tytule	KONIECZNIE	wpisz:	„Chcę	poradnik”.	

KAMIL	DYRTKOWSKI	
Jak	wygrać	z	Bankiem	
kamil@dyrtkowski.pl
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