
Efektywny kosztowo system 
weryfikacji klienta i 

odzyskiwania należności

12 maja 2016 r.



Skala problemów – wybrane statystyki

Prewencja – sprawdź żeby nie stracić 

Proces likwidacji zatorów

Podsumowanie 

Agenda



Skala problemów – wybrane statystyki

Prewencja – sprawdź żeby nie stracić 

Proces likwidacji zatorów

Podsumowanie 

Agenda



Nieterminowe płatności
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Nieterminowe płatności – średnia kwota zł.



Komu lub za co płacisz w pierwszej kolejności w razie problemów 
z płynnością finansową?

1. ZUS, podatki 

2. Wynagrodzenia pracowników

3. Dywidenda

4. Raty kredytowe, leasingowe 

5. Najbardziej opóźnione płatności

6. Inwestycje

7. Rachunki za media

8. Czynsz za wynajem lokalu

9. Należności wobec kontrahentów

Źródło: Badanie MillwardBrown na zlecenie BIG InfoMonitor
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Źródła informacji

KRS

CEIDG



16,6 16,6 16,6 16,6 mln mln mln mln 

raportów w 2015 rokuraportów w 2015 rokuraportów w 2015 rokuraportów w 2015 roku

470 470 470 470 tysięcy tysięcy tysięcy tysięcy 

unikalnych NIPunikalnych NIPunikalnych NIPunikalnych NIP

Blisko 3 mln Blisko 3 mln Blisko 3 mln Blisko 3 mln 

unikalnych PESELunikalnych PESELunikalnych PESELunikalnych PESEL

21,5 mln 21,5 mln 21,5 mln 21,5 mln 

iiiinformacjinformacjinformacjinformacji

BIG InfoMonitor S.A. –––– liczbyliczbyliczbyliczby



Informacje na raportach BIG



"...
Ponadto w przypadku naszej działalności z 
pobraniem pełnego raportu z BIG IM jesteśmy w 
stanie szybciej przygotować ofertę dla klienta
..."

Dossche

Opinie użytkowników

"...
Bazy BIG IM, BIK, ZBP to podstawa uproszczonego 
procesu sprzedaży.
(...)
Dzięki weryfikacji firma nie "wypuszcza" 
wartościowych klientów i zamyka transakcję w czasie 
jednej wizyty w POK.
..."

"...
Skuteczna weryfikacja klientów pomaga znacznie 
ograniczyć straty finansowe oraz zapobiega próbom 
zawarcia nieuczciwych transakcji. 
..."



Skala problemów – wybrane statystyki

Prewencja – sprawdź żeby nie stracić 

Proces likwidacji zatorów

Podsumowanie 

Agenda



Windykacja – trzy podstawowe procesy 

Monitoring

Miękka windykacja

Twarda windykacja



Warunki przekazania zaległych należności do BIG

Minimum 200 złotych 
zaległości, od której 
terminu płatności 

minęło już minimum 
60 dni

Od dłużnika -
konsumenta

Od dłużnika -
przedsiębiorcy

Minimum 500 złotych 
zaległości, od której 
terminu płatności 

minęło już minimum 
60 dni



Rozpoczęcie współpracy z BIG InfoMonitorRozpoczęcie współpracy z BIG InfoMonitor

Warunki odzyskania zaległych należności via BIG

Wysłanie listem 
poleconym  lub dostarczenie osobiste 
wezwania do zapłaty ze wskazaniem                         

BIG InfoMonitor jako biura, do którego trafi 
informacja

Wysłanie listem 
poleconym  lub dostarczenie osobiste 
wezwania do zapłaty ze wskazaniem                         

BIG InfoMonitor jako biura, do którego trafi 
informacja

Odczekanie ustawowych 30 dniOdczekanie ustawowych 30 dni

Wprowadzenie informacji o dłużniku 
do Rejestru Dłużnika BIG

Wprowadzenie informacji o dłużniku 
do Rejestru Dłużnika BIG

Wysłanie dłużnikowi przez BIG InfoMonitor, na 
zlecenie Klienta, powiadomienia o wpisie do 

Rejestru Dłużników BIG

Wysłanie dłużnikowi przez BIG InfoMonitor, na 
zlecenie Klienta, powiadomienia o wpisie do 

Rejestru Dłużników BIG

Odzyskanie należnościOdzyskanie należności

Wysłanie dłużnikowi przez BIG InfoMonitor, na 
zlecenie Klienta, powiadomienia PREMIUM

Wysłanie dłużnikowi przez BIG InfoMonitor, na 
zlecenie Klienta, powiadomienia PREMIUM



Statystyka z życia wzięta…

Na każde 
1 000 spraw

155 kończyło się 
spłatą długu

(całkowitą lub 
częściową)

16 % 
skuteczność

każda złotówka
wydana na 

Powiadomienie Premium

przyniosła 17 zł
odzyskanego długu



„Mieliśmy Klienta, który nam nie zapłacił

ok. 450 zł. W październiku wysłaliśmy

Wezwanie do Zapłaty. PieniądzePieniądzePieniądzePieniądze odzyskaliśmyodzyskaliśmyodzyskaliśmyodzyskaliśmy

jużjużjużjuż popopopo 7777 dniach”dniach”dniach”dniach”....

3K TECH 
Usługi i produkty 

hydrauliki wysokociśnieniowej. Poznań

„Już po miesiącu od podpisania umowy, zauważyliśmy wzrost skuteczności w odzyskiwaniu długów od Klientów.

Dlatego poprosiliśmy o druga umowę dla Firmy „matki”. Bardzo dużą skuteczność mają Wezwania do Zapłaty.

Szacujemy skutecznośćskutecznośćskutecznośćskuteczność na poziomie 67676767%%%% w jednej spółce oraz 73737373%%%% w drugiej”.

PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O
POLISH AGRO LOGISTIC SP. Z O.O

Usługi transportowe. Czerniewice

DATACOL POLSKA

"Prawie 100 % długów zostało

uregulowanych, po wysyłce Wezwań

do Zapłaty przez BIG InfoMonitor S.A."

Opinie użytkowników
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Schemat obiegu informacji gospodarczych

BIG InfoMonitor wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym 
i przedsiębiorcami wszystkich branż.



System wymiany informacji umożliwia:

Poprawę bezpieczeństwa 
funkcjonowania na rynku,

Skuteczne odzyskiwanie należności 
i poprawę efektywności działań 
prewencyjnych,

Pełniejszą ocenę ryzyka 
finansowego, wiarygodności 
klientów  i kontrahentów, 

Unikanie zatorów 
płatniczych,

Poprawę płynności 
finansowej,

Obniżanie kosztów finansowania 
działalności gospodarczej.



Dziękuję
za uwagę

SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ


