NAPĘDZAMY
ROZWÓJ INNOWACJI
FINANSOWYCH
Paweł Żurek

Informacje Jawne

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK)
•

Powstanie BIK: 1997 r.

•

Cel utworzenia: wymiana informacji kredytowych pomiędzy bankami oraz
instytucjami finansowymi na temat zobowiązań kredytowych swoich klientów
(pozytywna i negatywna historia kredytowa)

•

Akcjonariusze: 9 banków oraz Związek Banków Polskich

•

Podstawa prawna: art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe

•

Baza informacji o 164,9 mln rachunków należących do 25,3 mln
indywidualnych

•

Ponad 271 mln aktualizacji miesięcznie w systemie „Kredytobiorcy”

•

Historia kredytowa 3,3 mln firm, rolników i innych podmiotów,
w tym o 1,3 mln przedsiębiorstw (JDG, małe i średnie przedsiębiorstwa
oraz korporacje)

•

Ponad 15 mln aktualizacji miesięcznie w systemie „Przedsiębiorca”

•

90% pozytywnych informacji

•

Twórca kampanii nieskradzione.pl
Stan na koniec: sierpnia 2021
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BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ – INFOMONITOR (BIG IM)
•

Powstanie BIG IM: 2003 r.

•

Cel utworzenia: gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie informacji
z sektora niebankowego (tj. telekomunikacji, mediów, gmin, firm) na temat
podmiotów gospodarczych i konsumentów

•

Akcjonariusze: Biuro Informacji Kredytowej oraz Związek Banków Polskich

•

Podstawa prawna: Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG)

•

158 mln pobranych raportów o zadłużeniu osób i firm od 2014 r.

•

92,4 mln informacji gospodarczych z banków komercyjnych
i spółdzielczych, SKOKów, korporacji, firmy infrastrukturalnych, leasingowych,
pożyczkowych, ubezpieczeniowych, windykacyjnych, JST, MŚP, sądów oraz
od klientów indywidualnych

•

Twórca Programu Firma Wiarygodna Finansowo

•

Inicjator akcji „Odzyskuj alimenty”
Stan na koniec: sierpnia 2021
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PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Przedsiębiorcy

Banki komercyjne

Banki
spółdzielcze

Firmy
faktoringowe

Spółdzielcze Kasy
OszczędnościowoKredytowe (SKOK-i)

Firmy leasingowe

Firmy pożyczkowe

pozytywne informacje (płatności realizowane w terminie)
negatywne informacje (1+ dzień opóźnienia)

Informacje kredytowe – unikalne informacje o
zobowiązaniach kredytowych z całego sektora
bankowego oraz innych sektorów finansowych. Dane
udostępniane poza sektor bankowy za pośrednictwem
BIG InfoMonitor.

Sądy i samorządy

Firmy windykacyjne

Pośrednicy kredytowi

Firmy
telekomunikacyjne

Dostawcy mediów

Klienci indywidualni

pozytywne informacje z wybranych branż
negatywne informacje (30+ dni opóźnienia)

Informacje gospodarcze - informacje o zadłużeniu względem
podmiotów z różnych sektorów gospodarki oraz wywiązywaniu się
z zobowiązań. Jedyne biuro informacji gospodarczej, które ma dostęp
do informacji bankowej z BIK oraz Związku Banków Polskich.
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GRUPA BIK - WIELKOŚĆ BAZY

BIK Klient Indywidualny

BIK Przedsiębiorca

Informacje gospodarcze

164,94 mln

4,44 mln

74,78 mln

rachunków kredytowych

rachunków kredytowych

danych o klientach indywidualnych

25,34 mln
klientów

1,34 mln podmiotów
1,58 mln osób fizycznych

17,60 mln
danych o firmach
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GŁÓWNE PRODUKTY

Raporty BIK

Scoring

Anty-Fraud

Analizy produktowe

Produkty konsumenckie

Dodatkowe rozwiązania

Raport Kredytowy

BIKSco Credit Risk 3

Baza BIOW

Analizy
dedykowane

Raporty kredytowe

Model socjodemograficzny

Raport Monitorujący

BikSco SME

Platforma
Antryfraudowa BIK

Analizy
geograficzne

Alerty BIK

Ewarly Warning System

Cyber Fraud
Detection

Analizy Retro
(retrospektywne
przy korzystaniu
z modeli BIKSco)

Raport Zarządzanie
Raport Powiązań

Raporty BIG
InfoMonitor

BIKSco OverDebt
BIKSco Socjo-Demo

Benchmarking

Budowa i wdrażanie
modeli dedykowanych

Aktualizacja on-line
bazy BIK Klient
Indywidualny

Analizator kredytowy

Wskaźnik Ryzyka MŚP
Usługi doradztwa

Raporty o transakcjach
pochodnych (derywaty)

Aplikacja mobilna
Mój BIK

Credit Freeze

Platforma
Blockchain
BIK
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BIK – FINTECH Z DŁUGĄ HISTORIĄ

BIK rozpoczął działalność fintech wraz ze swoim powstaniem, poniżej najważniejsze daty:

•

Uruchomienie pierwszego w Polsce systemu wymiany informacji
kredytowych o osobach fizycznych BIK Klient Indywidualny

•
•
•
•
•
•

Rozszerzenie działalności o Przedsiębiorców
Uruchomienie portalu dla Konsumentów BIK

URUCHOMIENIE
PIASKOWNICY

3.11.2021

Stworzenie narodowej Platforma Antryfraudowa BIK
Rozwiązanie Trwałego Nośnika – Platforma Blokchain BIK

Uruchomienie programu Piaskownicy BIK HUB
Pilotaż BIK OpenAPI
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BIK HUB
•

Program Piaskownicy Technologicznej BIK – BIK HUB to
inicjatywa która ma za cel wprowadzać na rynek innowacyjne
rozwiązania w wielu obszarach – nie tylko finansowych.

•

BIK HUB ma pomóc w budowaniu partnerstwa BIK z podmiotami
posiadającymi ciekawe pomysły czy rozwiązania. Jako BIK
oferujemy szerokie wsparcie naszych ekspertów i udział
w usystematyzowanym procesie przetestowania i oceny
rozwiązania.

•

Chcemy skupić się na identyfikacji obszarów rozwoju dzięki
współpracy z podmiotami, które sprawnie wykorzystują zmiany
rynkowe i wynikające z nich szanse oraz zagrożenia.

•

Nasz Program to przestrzeń do wytwarzania i ewaluacji
rozwiązań branżowych.

Program
Piaskownicy
Technologicznej
BIK – BIK HUB
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PARTNERZY STRATEGICZNI BIK HUB

Aspiracją Microsoft w Polsce jest przyczynianie się

Łączy 115 lat doświadczeń z najnowszymi

Fundacja i niezależny think tank działający na

do powstania Polskiej Doliny Cyfrowej, w której

trendami w kształceniu kadr dla biznesu.

rzecz rozwoju transparentnego,

technologia wspomaga rozwój polskich

Wykłady prowadzą tu najlepsi polscy i

zrównoważonego, innowacyjnego i otwartego

przedsiębiorstw i organizacji. Ogłoszony w maju

zagraniczni specjaliści z dziedziny finansów,

sektora finansowego w Polsce. Zespół

2020 r. kompleksowy plan zakłada

ekonomii, zarządzania, a także obszarów

Fundacji to prawnicy i ludzie technologii,

długoterminowe inwestycje w budowę

powiązanych z wiedzą ekonomiczną i naukami

którzy łączą kompetencje strategiczne i

kompetencji, silne lokalne partnerstwa, wsparcie

społecznymi.

regulacyjne, a także posiadają bogatą wiedzę

transformacji cyfrowej oraz dostęp do

z zakresu prawa oraz legislacji w obszarze

najnowszych technologii chmury obliczeniowej.

nowych technologii. Fintech Poland jest
członkiem założycielem European Digital
Finance Association.
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WSPARCIE
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WSPARCIE
Specjaliści BIK HUB biorą czynny udział w procesie doskonalenia Twojego pomysłu.
Ich pomoc obejmuje konsultacje zarówno na etapie uruchomienia środowiska testowego,
jak również przy ewaluacji osiągniętych wyników.

Paweł Żurek

Sławomir Grzybek

Architektura i nowe rozwiązania

Business Intelligence

Człowiek o pozytywnej energii – wciąż poszukujący,

Rodowity Poznaniak, dzięki BIK związał się z Warszawą.

twórca innowacyjnych rozwiązań. Doświadczony

Zrewolucjonizował zespół analityczny, tworząc nowoczesny

menedżer, sprawny organizator, lider zespołów

system BI. Od 2014 r. w BIK zarządza obszarem analiz

projektowych. Niemal 10 lat w BIK, obecnie odpowiada za

portfelowych oraz modeli scoringowych.

rozwój architektury IT i nowych rozwiązań w Grupie BIK.

Andrzej Zduńczyk
Rozwój produktów

Piotr Wojewnik

Specjalista tworzenia produktów. Z BIK związany od

Entuzjasta sztucznej inteligencji i jej zastosowań w analizie

2008 r. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu

zjawisk gospodarczych. Autor kilkudziesięciu publikacji

Rozwoju Produktów, odpowiada m.in. za biznesowe

międzynarodowych. W BIK od 2014 r. odpowiada za rozwój

utrzymanie i rozwój oferty produktowej BIK oraz
BIG InfoMonitor.

Rozwój scoringu

modeli i analizy ryzyka kredytowego w sektorze bankowym
i pozabankowym.
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UDZIAŁ W PROGRAMIE BIK HUB - WARUNKI

Konieczne zgłoszenie za pomocą dedykowanego formularza na stronie WWW.
Akceptacja regulaminu BIK HUB.
Połączenie z BIK z wykorzystaniem dedykowanego certyfikatu wydanego przez BIK.

Dostęp do usług objętych testem.
Dostęp do dokumentacji.
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PROCES PIASKOWNICY BIK

1

APLIKUJ PRZEZ FORMULARZ
Wypełnij formularz i uzupełnij go o wymagane dokumenty.

2

WERYFIKACJA TWOJEGO ZGŁOSZENIA
Ocena jest dokonywana w dwóch etapach – ocena formalna i ocena
merytoryczna.

3

INFORMACJA O WYNIKACH
Informację o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu aplikacji otrzymasz
pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na formularzu.

4

URUCHOMIENIE ŚRODOWISKA TESTOWEGO
Po pozytywnych wynikach testów i pozytywnie zakończonych
konsultacjach przystąpimy do prototypowania oraz komercjalizacji
twojego rozwiązania.

APLIKUJ
W 4 KROKACH
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KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
W procesie aplikacyjnym bierzemy pod uwagę:
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Paweł Żurek
Dyrektor, Biuro Architektury i Nowych
Rozwiązań, Mentor BIK HUB
+48 512 164 256
pawel.zurek@bik.pl
Paweł Żurek | LinkedIn
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