Jak naprawić swoją historię kredytową
Opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni - negatywna adnotacja w BIK
Jeśli zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą raty kredytu, a opóźnienie przekroczyło 30 dni, w BIK pojawi się negatywna adnotacja (widoczna
w wektorach płatności). W takiej sytuacji problemy z uzyskaniem kredytu stają się coraz większe.

Co zrobić?:
Jeśli masz taką możliwość, spłać kredyt w całości

W banku, w którym zaciągnąłeś kredyt, złóż dyspozycję zamknięcia kredytu

Do Centrali Banku wyślij pismo o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
na zamkniętych liniach kredytowych (wzór pisma znajdziesz u konsultanta Akredo)

Bank ma 30 dni na odpowiedź. Istnieją dwa rozwiązania, z których możesz skorzystać:
•

Jeśli odpowiedź banku jest pozytywna, a zamknięte właśnie zobowiązanie było Twoim jedynym
produktem bankowym, w BIK nadany Ci zostanie kod klienta 0D. Takich Klientów banki też
nie lubią. Aby naprawić tę sytuację, kup niewielki produkt na raty (np. w sklepie AGD). Płatność
rozłóż na 12 równych rat. Raty spłacaj terminowo co miesiąc. Po 7-ej terminowo spłaconej
racie, na nowo zaczyta Ci się punktacja w BIK. Wówczas ponownie możesz się starać o kredyt.

•

Jeśli odpowiedź banku jest pozytywna, ale masz także inne zobowiązania kredytowe, które
spłacasz w terminie (są obsługiwane prawidłowo i bez opóźnień), po wycofaniu zgody na
przetwarzanie danych możesz ponownie starać się o kredyt.

Pamiętaj: bank może, ale nie musi pozytywnie odnieść się do Twojego pisma
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Ważne
Jeśli wiesz, że któryś z Twoich wcześniejszych kredytów mógł być lub był spłacany z opóźnieniami, to koniecznie wyślij
do banków, w których posiadałeś kredyty, pisma o zaprzestaniu przetwarzania Twoich danych osobowych. Inaczej bank
będzie przetwarzał te dane do 5 lat. Wówczas przez 5-10 lat możesz mieć problem z uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu.

Dodatkowo sprawdź (dzwoniąc na infolinię lub pobierając raport) czy bank, w którym miałeś kredyt, nie umieścił negatywnego wpisu
w jednej z baz: Bankowy Rejestr (BR), Związek Banków Polskich (ZBP), Biuro Informacji Gospodarczej (BIG).
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