
   
 
 

 

 

Załącznik nr 12.2 

 

Załącznik ……….. do Umowy nr ……….. o kredyt ……….. 

 

Klauzule informacyjne – bazy danych 
 
1. Na podstawie art. 105 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz art. 15, 16, 17, 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Bank ma możliwość przekazania danych o zobowiązaniach powstałych z 
tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. lub/i Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A.* w przypadku, gdy: 
1) zobowiązanie lub zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu Umowy, 
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni, 
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia Kredytobiorcy do rąk własnych, na adres do doręczeń 

wskazany przez Kredytobiorcę, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby Kredytobiorcy lub miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej   wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i BIG 
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie*, 

4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank na wskazany przez Kredytobiorcę adres poczty elektronicznej 
………………………………………………………..……., wezwania do zapłaty w formie elektronicznej, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych 
KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie1*. 

2. Niezależnie od uprawnienia Banku określonego w ust. 1, Bank może przekazać do KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i BIG InfoMonitor S.A. z 
siedzibą w Warszawie*, informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach Kredytobiorcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące 
warunki: 
1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, 
2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez Bank listem poleconym albo doręczenia Kredytobiorcy do rąk własnych, na adres do doręczeń 

wskazany przez Kredytobiorcę, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej   pisma 
zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w 
Warszawie*, 

3) Bank przekazał informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie, 
4) nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw 

danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed 
mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. 

3. Bank przekazuje do KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie informacje gospodarcze o wywiązywaniu 
się ze zobowiązań na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub z własnej inicjatywy, za zgodą 
podmiotu, którego dotyczy to zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia wywiązywania się z zobowiązań, jeżeli: 
1) od chwili spełnienia świadczenia wobec Banku upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, 

2) zobowiązania zostały spełnione w terminie albo z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni. 
4. Dane dotyczące Kredytobiorcy oraz dane dotyczące zobowiązania wobec Banku wynikającego z Umowy mogą zostać przekazane na zasadzie przepisu 

art. 105 ust. 4d Prawa bankowego do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi wobec Banku. 
5. W przypadku, gdy Kredytobiorca pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia, nie wykona zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy, Bank 

jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych i innych informacji objętych tajemnicą bankową Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie 
ul. Herberta 8, prowadzącemu system Bankowy Rejestr (Bankowy Rejestr) i w związku z jego prowadzeniem, będącemu instytucją, o której mowa wart. 
105 ust.4 ustawy Prawo bankowe. 

6. Na podstawie art. 105 ust. 4d Ustawy Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.  
z siedzibą w Warszawie, przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje  
o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.  

 
 

 

                              stempel podpisowy i podpisy za Kredytobiorcę/ Kredytobiorca 
 

 
Potwierdzenie własnoręczności podpisu. 
 
 

        

miejscowość, data   stempel funkcyjny i podpis pracownika Banku 

 
 

 
1 Stosowanie zapisu zawartego w pkt 4 należy do indywidualnej decyzji Banku. 

 



   
 
 

 

 

 


