Wykupienie Pakietu Usług Bankowych (PUB) zapewnia kredytobiorcy podczas obowiązywania umowy kredytowej dostęp do
szeregu usług bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyszczególnionych w Tabeli Opłat Banku lub takich, które nie są standardowo
świadczone przez Bank. Szczegółowy opis ww. usług prezentujemy w poniższym zestawieniu:
DOSTĘPNE OPCJE PUB wraz z kosztem doliczanym do raty
Usługa

Opłata
zgodna
z Tabelą Opłat

Standard

Premium

Standard
Plus

Premium
Plus

Silver

Gold

2,70 zł

3,30 zł

4,40 zł

4,99 zł

8,99 zł

11,99 zł

FAQ
Do czego może być potrzebna opinia bankowa, zaświadczenie o spłacie
kredytu czy kopia dokumentu kredytowego?

Wystawienie opinii
bankowej,
zaświadczenia
o spłacie kredytu,
kopii dokumentu
kredytowego

Wysłanie blankietów
wpłat zgodnych z polską
normą – przesyłka
zwykła

Opinia bankowa może być przydatna, gdy potrzebne jest uzyskanie kredytu w innej
instytucji finansowej, która prosi o przedłożenie opinii potwierdzającej terminowość
spłat dotychczasowego kredytu.
Zaświadczenie o spłacie kredytu może się przydać w momencie starania się o nowy
kredyt, po spłacie poprzedniego, kiedy BIK nie dokonał jeszcze aktualizacji danych
dotyczących spłaty poprzedniego kredytu.
Uzyskanie kopii dokumentu kredytowego może być potrzebne np. w momencie
zgubienia lub przypadkowego zniszczenia umowy kredytowej.

25,00 zł

W czym mogą pomóc blankiety wpłat zgodne z polską normą?
Blankiety wpłat zgodne z polską normą są uznawane przez wszystkie instytucje, które
przyjmują do realizacji spłatę rat kredytowych, np. Pocztę Polską. Wypełnione są danymi
kredytobiorcy, więc oszczędzą jego czas i zapobiegną ewentualnym pomyłkom np. przy
wpisywaniu numeru umowy kredytowej czy numeru rachunku bankowego.

6,90 zł

Co to jest Raport BIK Pass Plus i do czego może się przydać?
Wystawienie raportu
BIK Pass Plus (wydruk
w Oddziale Banku)

Informacja SMS
o terminie płatności
i wysokości raty
(wysyłana na 3 dni przed
terminem płatności) oraz
o zaksięgowaniu wpłaty
i spłacie kredytu
Zmiana terminu
płatności raty
(uruchomienie usługi
w Oddziale Banku lub na
infolinii Banku)
Prolongata spłaty
raty tzw. wakacje
kredytowe
(uruchomienie usługi
w Oddziale Banku lub na
infolinii Banku)

x

26,00 zł

X

X

1 raport
na 12
miesięcy

1 raport
na 12
miesięcy

1 raport
na 12
miesięcy

1 raport
na 12
miesięcy

Raport BIK Pass Plus to dokument, który potwierdza wiarygodność i rzetelność finansową kredytobiorcy. Raport ten przedstawia ocenę punktową oraz dotychczasowe zobowiązania kredytowe wraz z historią ich spłaty. Dodatkowo raport może służyć potwierdzeniu wiarygodności kredytobiorcy w przypadku np. wynajmu mieszkania, zakupu
ubezpieczenia itp. Niektóre instytucje finansowe posiadają oferty dedykowane osobom
posiadającym BIK Pass Plus. Bieżące oferty partnerów BIK można sprawdzić na stronie
https://www.bik.pl/oferty-specjalne
Jakie użyteczne informacje będzie zawierało powiadomienie SMS?

niedostępne
poza PUB

niedostępne
poza PUB

niedostępne
poza PUB

X

X

X

Na 3 dni przed wymaganym terminem zostanie wysłane powiadomienie SMS
z informacją o terminie spłaty i wysokością raty. Dzięki temu kredytobiorca może
uniknąć ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniem w spłacie raty.
SMS z informacją o zaksięgowaniu wpłaty na poczet umowy kredytowej oraz potwierdzający jej całkowitą spłatę upewni kredytobiorcę o prawidłowości procesów związanych
z jego kredytem.

X

X

X

X

X

X

X

1 raz na
9 m-cy; max
4 razy
w trakcie
trwania
umowy

1 raz na
9 m-cy;
max 4 razy
w trakcie
trwania
umowy

X

prolongata
o 1 m-c;
1 raz na
9 m-cy; max
4 razy
w trakcie
trwania
umowy

W czym może pomóc zmiana terminu płatności raty?
Dostosowanie terminu płatności raty ma na celu wpasowanie się w indywidualne
potrzeby kredytobiorcy, który dzień spłaty raty może dopasować do dnia otrzymywania
wynagrodzenia czy emerytury lub do wybranego dnia w miesiącu, w którym np. realizuje
przelewy za większość miesięcznych rachunków.
Czemu służą tzw. wakacje kredytowe?
Prolongata spłaty raty, potocznie nazywana wakacjami kredytowymi może zostać
wykorzystana przez kredytobiorcę w różnych sytuacjach życiowych, ze względu na które
chciałby zrobić miesięczną przerwę w spłacie swoich najbliższych rat.

– oznacza, że kredytobiorca w ramach wykupionego Pakietu Usług Bankowych może skorzystać z danej usługi bez ponoszenia dodatkowej opłaty zgodnej z Tabelą Opłat
– oznacza, że usługa nie jest dostępna w tej opcji PUB

