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535 tys. czynnych rachunków kredytowych 
należących do 343 tys. podmiotów 

GRUPA BIK – NAJWIĘKSZY ZBIÓR INFORMACJI O ZOBOWIĄZANIACH  
 
 

Konsumenci 

Przedsiębiorcy 

ponad 1,2 mln informacji gospodarczych 
 w BIG InfoMonitor 

Rejestr Dłużników 

22,3 mln czynnych rachunków kredytowych 
należących do 15,2 mln osób 
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GRUPA BIK - WSPÓŁPRACA 

Sektor Bankowy 
Podmioty 

finansowe* 
Podmioty 

finansowe* 
Podmioty 

niefinansowe 

Obowiązująca zasada wzajemności 
wymiany informacji 

Opcjonalna zasada wzajemności 
wymiany informacji 

Dystrybucja  informacji i danych gospodarczych 
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POTENCJALNE OBSZARY WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

analizy statystyczne jako wsparcie w kalkulowaniu ryzyka 
ubezpieczeniowego 

 Współpraca możliwa bez zgody klientów 

Przykłady zamawianych statystyk: 

  liczba udzielonych kredytów w podziale 

geograficznym 

 udział kredytów niespłacanych 

  scoring  bankowy w  podziale 
geograficznym 

 
 

 

Analizy dotyczące korelacji pomiędzy 
wydarzeniami kredytowymi  
i szkodami ubezpieczeniowymi 
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POTENCJALNE OBSZARY WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

weryfikacja danych identyfikacyjnych klientów 

weryfikacja pośredników ubezpieczeniowych    

wymiana informacji o zobowiązaniach klientów   
/ubezpieczenia związane z ponoszeniem ryzyka o charakterze kredytowym/ 

  

 

 

wykorzystanie scoringu kredytowego  do oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego 

  wymiana informacji o fraudach w obszarze bankowym 
i ubezpieczeniowym 

 Stan obecny - wymiana danych w oparciu o zgodę klienta   
  

stosowane  przez  niektórych 
ubezpieczycieli  „dobre praktyki” 
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RAPORTY OD KLIENTÓW – PRZYKŁAD POTENCJAŁU INFORMACYJNEGO 

wsparcie przy ocenie ryzyka kredytowego: 
niższy poziom szkodowości  -> niższe ryzyko braku spłaty 

wsparcie przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego: 
sumienne zarządzanie finansami ->  niższy poziom roszczeń ubezpieczeniowych  
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WSPÓŁPRACA RYNKU UBEZPIECZEŃ I BANKOWEGO - DOŚWIADCZENIA RYNKÓW 
ZACHODNICH 

na innych rynkach dane kredytowe są wykorzystywane do 
szacowania ryzyka ubezpieczeniowego,  przykład: USA 

Cel współpracy 

Teza: 

poprawienia efektywności procesów zarządzania ryzykiem na obu rynkach 
(również ryzykiem operacyjnym) 
 

zachowania klientów związane ze skłonnością do ryzyka są skorelowane na 
obu rynkach   
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WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM UBEZPIECZENIOWYM –  
POSTULOWANE ZMIANY PRAWNE 

 Potrzeba wprowadzenia zmian legislacyjnych 

• inicjatywa ZBP - nowelizacja ustawy Prawo bankowe - umożliwienie wymiany danych 
pomiędzy sektorem bankowym i ubezpieczeniowym w przypadkach uzasadnionych 
podejrzeń i przestępstw  

• oczekiwana przez środowisko bankowe tożsama zmiana do ustawy regulującej 
działalność ubezpieczeniową   

• oczekiwana przez środowisko współpraca w zakresie zmian prawa w kierunku poprawy 
zarządzania ryzykiem, ułatwiająca wymianę informacji 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

slawomir.grzelczak@bik.pl 


