Związek Banków Polskich
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17 A; 02-676 Warszawa; tel. (22) 348 40 80

WNIOSEK KONSUMENTA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
Z SYSTEMU BANKOWY REJESTR
(PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię/imiona
Nazwisko
Poprzednie nazwiska
w przypadku zmiany

PESEL

TELEFON

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości
(w przypadku zmiany podać także poprzedni)

,
Adres zamieszkania
(ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość - w przypadku zmiany podać także poprzedni w poz. 2)

1.

,,,

2.
Adres do korespondencji - wypełnić, jeżeli inny niż adres zameldowania
(ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

1.
Wnoszę o wydanie pisemnej informacji – czy i jakie moje dane są przetwarzane w Systemie BANKOWY REJESTR,
poprzez udostępnienie(proszę zakreślić tylko jedną opcję):
Raportu Podstawowego –

do odbioru osobistego w siedzibie BOK – Raport BEZPŁATNY,
raport przysługuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy

Raportu Podstawowego –

przesłanego listem poleconym na adres korespondencyjny – Raport BEZPŁATNY, raport
przysługuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy

Raportu Dodatkowego* –

do odbioru osobistego w siedzibie BOK – 10 zł (dołączam dowód wpłaty),
raport można pobierać częściej niż raz na 6 miesięcy

Raportu Dodatkowego* –

przesłanego listem poleconym na adres korespondencyjny – 18 zł (dołączam dowód wpłaty),
raport można pobierać częściej niż raz na 6 miesięcy

*Raport Dodatkowy posiada tą samą treść co Raport Podstawowy. Za Raport Dodatkowy dokonujemy opłaty przy
drugim lub kolejnym pobraniu w przeciągu 6 miesięcy od pobrania Raportu Podstawowego!
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wypełniony niezgodnie z Regulaminem BOK lub niewłaściwie
opłacony nie będzie rozpatrywany. Regulamin BOK oraz wzory przelewów są dostępne w siedzibie BOK i na
stronie internetowej www.cpb.pl.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis Konsumenta)
Adnotacje BOK

Data wpływu/przyjęcia:
Nr:
Podpis:

___ - ___ - ______
___ / _______ / _____

_____________________

Przelewy prosimy kierować na: Związek Banków Polskich
nr rachunku bankowego: 45 1020 1156 0000 7802 0071 4774; tytuł przelewu „Opłata BOK”

Dziękujemy za zamówienie raportu z Bankowego Rejestru.
Wypełniony raport należy wydrukować, podpisać w miejscu „Czytelny Podpis
Konsumenta” i odesłać na adres:
Związek Banków Polskich
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
W terminie około 14 dni – raport z Bankowego Rejestru zostanie odesłany na
wskazany adres.
Zapraszamy jednocześnie do skorzystania z usług naszej Kancelarii.
Dokonamy weryfikacji raportu z BIK oraz Bankowego Rejestru 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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