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INFORMATOR BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Jednym zdaniem:
W grudniu 2013r w bankach spółdzielczych pracowało 33 084 osoby a liczba placówek wzrosła do 4816
Udziałowcami BS jest 1 034 448 osób, w tym 1 030 891 osób fizycznych

Pisali o nas:

Wieści Podlaskie Nr 5-6 (256-257) 1-31.03.2014r. w art. „Kolejny wspaniały turniej pod patronatem Prezesa BS w Brańsku”,
WWW.wspolczesna.pl w art. „Lista Mecenasów Wiedzy”,
Bank Wspólnych Sił Magazyn Grupy BPS Nr 3/2014 Marzec w art. „Nowa siedziba Oddziału w Narewce”,
WWW.podlasie24.pl w art. „Finał IV Regionalnego Konkursu Biblijnego w Kalnicy”.

Jak tworzy się historia?
Jeśli chcesz wziąć kredyt idziesz do banku, SKOK-u
lub do doradcy kredytowego. Ten ostatni w Twoim imieniu
złoży wniosek kredytowy do wybranego przez Ciebie
banku. Właśnie wtedy następuje Twój pierwszy kontakt
z BIK. Już wtedy zaczynasz tworzyć swoją historię
kredytową.

Wniosek kredytowy
Po złożeniu wniosku o kredyt bank lub SKOK
sprawdzi Twoją historię kredytową w BIK – czy ją posiadasz,
czy jest dobra, czyli że terminowo spłacałeś poprzednie
kredyty. Takie zapytanie jest również elementem Twojej
historii. Jeśli pójdziesz do innego banku i w nim również
złożysz wniosek, bank dowie się, że nie tylko u niego
poszukujesz kredytu. To ważna informacja przy ocenie
ryzyka kredytowego. Jeśli odstęp pomiędzy złożeniem
dwóch wniosków kredytowych w różnych bankach był
niewielki, drugi bank na Twojej liście potencjalnych
kredytodawców może założyć, że otrzymałeś kredyt
w pierwszym banku. Może to obniżyć Twoją zdolność
kredytową.

Historia spłat
Informacje w jaki sposób spłacane są kredyty, banki
i SKOK-i przesyłają każdego miesiąca do BIK. Są to informacje
o ratach:
- spłacanych w terminie,
- spłacanych z opóźnieniami,
- niespłacanych.
Zawierają konkretne kwoty, terminowość, ewentualną
liczbę dni opóźnienia i wiele innych informacji dotyczących
danego kredytu. Tak tworzy się historia kredytowa.

Spłacony kredyt
Spłaciłeś kredyt i chcesz o nim zapomnieć. Czy
słusznie? Wręcz przeciwnie. Każdy terminowo spłacony
kredyt tworzy Twoją dobrą historię kredytową. Dobra
historia może Ci się przydać kiedy kolejny raz pomyślisz
o kredycie. Dopilnuj, aby te informacje pozostały w BIK.
Dobra historia procentuje.
Jeśli jednak zdarzały Ci się opóźnienia
w regulowaniu rat kredytu, informacja o tym pozostanie
widoczna dla banków i SKOK-ów przez 5 lat od momentu
spłaty kredytu. Nie oznacza to, że przez te 5 lat nie otrzymasz
kolejnego. Kredytodawca zapewne poprosi Cię
o dodatkowe informacje i wyjaśnienia, a warunki na jakich
otrzymasz kredyt mogą wiązać się z wyższymi kosztami.
Pamiętaj, historię kredytową możesz zawsze
sprawdzić przed wizytą w banku lub SKOK-u. Pozwoli Ci to
przygotować się do rozmowy z doradcą kredytowym. Twoja
dobra historia sprawia, że już na starcie jesteś na lepszej
pozycji. Szanse na wymarzony kredyt są ogromne.
Więcej informacji znajdziesz:

Facebook:
https://www.facebook.com/budujdobrahistorie
Akademia BIK na www.bik.pl
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