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WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH W BIURZE INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

Wzywam Bank Uniwersalny do aktualizacji danych dot. umowy nr ABC/00025012/2007 z
dnia 9 kwietnia 2007 roku i niezwłocznego przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A.
aktualnych danych, aby dane przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej były zgodne ze
stanem faktycznym.
12 kwietnia 2012 roku otrzymałem raport z Biura Informacji Kredytowej. W segmencie
"DANE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH", w podsegmencie "HISTORIA RACHUNKU"
kolumna "Data salda" pokazuje 02-02-2012

jako dzień ostatniej aktualizacji danych.

Spłacam kredyt od października 2011 roku. Wskutek braku aktualizacji danych w Biurze
Informacji Kredytowej, nie mogę udowodnić przynajmniej 6 miesięcznej historii kredytowej.
W konsekwencji doznaję szkody: Biuro Informacji Kredytowej S.A. nie może wystawić oceny
punktowej, a potencjalny kredytodawca ostrożniej szacuje moją wiarygodność kredytową.

WZÓR
Brak pozytywnej historii kredytowej jest uciążliwy dla klienta i skutkuje odmową przyznania
kredytu bądź uzyskaniem niekorzystnych warunków umowy kredytowej.
Obowiązek aktualizacji danych wynika z przepisów regulaminu (i dołączonych procedur
wykonawczych) zawartego pomiędzy kredytodawcami a Biurem Informacji Kredytowej S.A.
Banki, jako uczestnicy systemu wymiany informacji, powinny przesyłać informacje do BIK nie
rzadziej niż raz w miesiącu, do dnia 10-go każdego miesiąca.
Jeżeli Bank Uniwersalny nie jest w stanie spełnić powyższych wymogów, wnoszę o
natychmiastową, indywidualną aktualizację moich danych osobowych przez uprawnionego
pracownika banku, z wykorzystaniem tzw. korekt on-line. Zastosowanie tej procedury
pozwoli na odzwierciedlenie stanu faktycznego w bazach BIK.
Niezależnie, czy aktualizacja odbędzie się w ramach najbliższego przesłania tzw. wsadów
informacyjnych, czy też w ramach natychmiastowej korekty on-line, bardzo proszę o
informację zwrotną potwierdzającą aktualizację danych.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o niezwłoczną aktualizację danych osobowych
dot. umowy kredytu, aby dane przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej były zgodne ze
stanem faktycznym.
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