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 Produkty Krajowego Rejestru Długów w kontekście wykorzystania przez 
Firmy Ubezpieczeniowe 

 Metody i technologie komunikacyjne współpracy z Krajowym Rejestrem 
Długów 

Agenda 



 

 Ostrzeżenie o sankcji KRD w wezwaniach do zapłaty 

 Umieszczenie dłużnika w KRD jako skuteczna metoda windykacyjna dla 
odzyskiwania należności 

 Powiadomienie dłużnika o dopisaniu do KRD 

 Monitoring dłużników (nie będących konsumentami) w KRD służący 
pozyskaniu informacji o spłatach wobec innych wierzycieli 

Wykorzystanie BIG w procesach windykacyjnych 



 

 Monitoring obecnych Agentów przez Firmę Ubezpieczeniową 

 Pobieranie raportu z BIG przy zawieraniu umowy z nowymi Agentami 

 Program Rzetelna Firma: 

- Udział w programie Rzetelna Firma Agentów Ubezpieczeniowych budujący 
pozytywną markę produktów 

- Ocena rzetelności w obrocie gospodarczym Agentów przez Firmy 
Ubezpieczeniowe na podstawie banera Rzetelnej Firmy 

 

 

Użytecznośd BIG w relacjach biznesowych z Agentami 



 

 KRD jako zewnętrzne źródło danych do wykorzystania w ocenie ryzyka  np. 
przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych czy budowaniu ofert dla 
grup/segmentów klientów i potencjalnych klientów 

 Dane Rejestru jako element dodatkowy w scorigu ubezpieczeniowym 

 Raport z KRD jako informacja użyteczna w wykrywaniu oszustów 
ubezpieczeniowych 

Wykorzystanie danych z BIG w Business Intelligence 



 

 Produkty Serwisu Ochrony Konsumenta 

 Serwis Ochrony Konsumenta jako produkt quasi-ubezpieczeniowy 

 Potencjalne partnerstwo z Firmami Ubezpieczeniowymi – Serwis Ochrony 
konsumenta jako usługa dodatkowa do ubezpieczeo dla konsumentów oraz 
oferta ubezpieczeniowa dla klientów Serwisu 

 

Serwis Ochrony Konsumenta 



 

 Protokoły wymiany danych KRD – od plików tekstowych do pełnej 
automatyzacji  

 Produkty wspierane przez masową i automatyczną wymianę danych 

 Bezpieczeostwo technologiczne i procesowe oferowane przez protokoły 
wymiany danych KRD 

 Rozwój kanałów komunikacyjnych – media społecznościowe, mobile, 
innowacyjne metody płatności 

Dostęp do danych KRD – Aspekt technologiczny 
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