WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI USTAWOWEJ
Przedmiot zamówienia
Zamówioną Informację Ustawową: (zaznaczyć wybrane pole
Odbiorę osobiście w BOK

)

Proszę przesłać na adres korespondencyjny
Dane identyfikacyjne osoby fizycznej (wszystkie pola obligatoryjne)

Imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer

PESEL
Adres zameldowania (wszystkie pola wymagane)
Kraj
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu, lokalu
Adres do korespondencji
Kraj
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr domu, lokalu
Adres e-mail i telefon
E-mail

Telefon
Zgody (* - zgoda wymagana)

* Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym

Czytelny podpis:

oraz dołączonych do niego dokumentach poprzez Biuro Informacji Kredytowej dla potrzeb niezbędnych do
rejestracji i korzystania z funkcji Portalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1978 roku o ochronie danych
osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości,
że (a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej, (b) moje dane
osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia i obsługi Portalu oraz korzystania z funkcji Portalu, (c)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości Rejestracji na Portalu, (d) mam prawo do treści swoich danych i ich poprawienia.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Informacji Ustawowej i akceptuję jego postanowienia.

Data i czytelny podpis:

Czytelny podpis:

Dziękujemy za zamówienie raportu z BIK.
Wypełniony raport należy wydrukować, podpisać w trzech miejscach i odesłać na
adres:
Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
W terminie około 20-30 dni – raport z BIK zostanie odesłany na wskazany adres.
Zapraszamy jednocześnie do skorzystania z usług naszej Kancelarii.
Dokonamy weryfikacji raportu z BIK oraz innych raportów pod kątem usunięcia
negatywnych zobowiązań, usunięcia zapytań kredytowych oraz podniesienia
scoringu.
Dodatkowo w naszej ofercie znajdziesz
usługi finansowe:
• Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne wszystkich banków
• Kredyty hipoteczne i samochodowe
• Kredyty firmowe
• Chwilówki i ich konsolidacje
• Pożyczki prywatne pod zabezpieczenie nieruchomości
usługi prawne:
• Oddłużanie i restrukturyzacja
• Odzyskiwanie składek ubezpieczeń kredytów – zyskaj nawet kilkadziesiąt tys.
złotych zwrotu
• Upadłość konsumencka
• Odkup szkód - miałeś kolizję? Ubezpieczyciel wypłacił Ci należne
odszkodowanie? My wypłacimy Ci dodatkowe pieniądze

Pozdrawiam

ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, tel. 68 452 22 16, tel. kom. 530 888 889
www.czyszczenieBIK.pl biuro@czyszczenieBIK.pl
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