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1) BIK Pass jest produktem umożliwiającym dostęp do   danych przetwarzanych w BIK, który 
zawiera: 
a) Dane osobowe w postaci: imion, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dowodu 

osobistego 
b) Informację o ocenie punktowej 
c) Informację o terminowości spłat kredytów w postaci statusów płatności  
d) Informację o zobowiązaniach w trakcie spłaty w postaci statusów płatności  

 
2) Dane prezentowane w BIK Pass są aktualne na moment ich wygenerowania i są widoczne 

do czasu kolejnej aktualizacji danych.  
 
 
3) BIK Pass udostępniany jest w terminie do dwóch dni roboczych od rozpoczęcia jego 

generowania, w formie HTML w Panelu Użytkownika, z możliwością pobrania wersji PDF. 
 
4) Wygenerowany BIK Pass może być przez klienta udostępniony wybranej przez niego 

osobie trzeciej w następujący sposób:  
 

a) Do każdego wygenerowanego raportu BIK Pass udostępnione są 3 kody dostępu 
b) Klient może przekazać kod dostępu osobie trzeciej poprzez wysłanie wiadomości 

e-mail lub wiadomości SMS 
c) Kod dostępu do BIK Pass jest ważny przez okres 72 godzin od momentu 

wygenerowania 
d) W celu uzyskania dostępu przez osobę trzecią do już wygenerowanego przez klienta 

raportu BIK Pass, należy na stronie internetowej https://konto.bik.pl/bikpass wprowadzić:  
a. PESEL osoby, której BIK Pass dotyczy 
b. Kod dostępu do BIK Pass 
c. Kod captcha 
W wyniku prawidłowego wprowadzenia powyższych danych na stronie prezentowany 
jest BIK Pass osoby, która udostępniła kod dostępu. 

e) Kod dostępu ma charakter jednorazowy – jego wykorzystanie powoduje utratę 
ważności 

 
5) Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wpisanie adresu e-mail lub numeru telefonu 

komórkowego osoby, której chce przesłać kod dostępu, dając w ten sposób możliwość 
dostępu osobie, która zapozna się z treścią wiadomości SMS lub e-mail do 
wygenerowanego BIK Pass. Klient również ponosi odpowiedzialność za skutki 
wykorzystania informacji zawartej w BIK Pass przez osobę, której przekazał kod dostępu.    

 
6) BIK może także udostępnić klientowi wersję próbną BIK Pass o ograniczonej zawartości i 

funkcjonalności. Produkt taki zostanie udostępniony bezpłatnie. Informacja o produkcie w 
wersji próbnej znajduje się w Panelu Użytkownika klienta, któremu produkt ten został 
udostępniony. 
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