Uwaga: Już po 30 dniach zwłoki z płatnością trafisz do rejestru dłużników

Nowe przepisy obowiązują od 13 listopada.
Zamiast 60 dni opóźnienia wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do
rejestru dłużników. Jeśli jednak wpis będzie nieprawidłowy, dłużnik może zgłosić sprzeciw
zarówno do wierzyciela jak i BIG-u. Nowe przepisy ograniczają możliwości wpisywania do
rejestrów długów starszych niż 10 lat – to trzy z wielu ważnych zmian, które zaczną obowiązywać
od 13 listopada 2017r. w Biurach Informacji Gospodarczej.
Dłużnika można zgłosić do BIG po 30 dniach
Wprowadzone w ramach „Pakietu wierzycielskiego” modyfikacje działania Biur Informacji
Gospodarczej zajmujących się zbieraniem i udostępnianiem danych o niepłacących konsumentach i
firmach wchodzą w życie 13 listopada.
„Najbardziej kluczową zmianą dla wierzycieli jak i dłużników wydawałoby się skrócenie okresu po
jakim można zgłosić dłużnika do BIG. Od 13 listopada wierzyciel może to bowiem zrobić już po 30
dniach od terminu zapłaty zamiast po 60. Ale wśród firm, które już korzystają ze sprawdzania
konsumentów i kontrahentów w BIG InfoMonitor, a także wpisują tu swoich dłużników, najwięcej
pozytywnych opinii usłyszeliśmy na temat możliwości uzyskania szerszego zakresu informacji w
raportach BIG o sprawdzanym przedsiębiorstwie m.in. ze względu na dostęp do nowych źródeł
informacji, jaki dzięki nowelizacji ustawy dostały BIG-i” – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes
BIG InfoMonitor.
Nowelizacja spowoduje poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i uszczelnianie rynku
wymiany informacji gospodarczych. Nie ma też wątpliwości, że przyczyni się do wzrostu
zainteresowania usługami BIG-ów i przełoży się na zwiększenie liczby ujawnianych dłużników.
Konsekwencje bycia na liście BIG
W rejestrze BIG widnieje obecnie ponad 2,2 mln dłużników. Kwota zaległości, na tej swoistej
tablicy ogłoszeń, przekroczyła właśnie 37 mld zł. Dłużnicy którzy tu trafią powinni wiedzieć, że
obecność w bazie BIG ma swoje konsekwencje:





powoduje ograniczony dostęp do kredytów,
może stanąć na przeszkodzie w podpisaniu umowy z kontrahentem
może uniemożliwić podpisanie innych umów długoterminowych z odroczonym terminem
płatności jak choćby abonament na telefon, internet czy telewizję.
Co to jest BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników
BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym
zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i
Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy
sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i
przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów
oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor jest spółką zależną
sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza.
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