


27 LAT
doświadczenia rynkowego

17 SPÓŁEK
wyspecjalizowanych w różnych

obszarach biznesu

1200

100%
polskiego kapitału

PRACOWNIKÓW
codziennie wspierających Twoją firmę

Zapewnia ciągły dostęp do usług:

Webowy dostęp do danych i operacji poprzez
Panel Klienta

Półautomatyczny przepływ danych 
- Pliki CSV/XML

Pełna automatyzacja przepływu danych 
z użyciem protokołów Chase 3.1 oraz Nicci 3.1.

Aplikacja mobilna KRD

Kaczmarski Group od ponad 27 lat zabezpiecza finanse 

swoich Klientów. Połączenie KRD BIG SA, Transparent 

Data, getScore oraz Kaczmarski Inkasso pozwala nam 

skutecznie wspierać firmy na każdym etapie ich 

działalności. Dziś jesteśmy liderem w obszarach szeroko 

rozumianej informacji gospodarczej, monitoringu i 

windykacji należności.

Charakteryzuje nas dynamiczny rozwój. Stale 

poszukujemy nowych rozwiązań oraz obszarów 

aktywności biznesowej, aby dostarczać naszym 

Klientom jeszcze lepsze usługi. Spółki należące do 

Kaczmarski Group codziennie zabezpieczają finanse 

swoich Klientów.

ponad



KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ 

KACZMARSKI GROUP TWORZĄ:

Krajowy Rejestr Długów Biuro 
Informacji Gospodarczej SA
lider w obszarze informacji 
gospodarczej w Polsce

Kaczmarski Inkasso
najbardziej doświadczona firma 
windykacyjna w Polsce

Via Lex
renomowana kancelaria 
wyspecjalizowana w obszarze 
prawa cywilnego oraz sądowego 
odzyskiwania wierzytelności 

Narodowy Fundusz Gwarancyjny
nowoczesna instytucja finansowa 
oferująca przedsiębiorcom szybkie i 
innowacyjne rozwiązania finansowe

Fair Pay
narzędzie umożliwiające 
kompleksowe monitorowanie faktur 

Rzetelna Firma
ogólnopolski program dla firm 
promujący wiarygodność w biznesie 
oraz potwierdzający brak 
zadłużenia w KRD BIG SA

Get Score
system do oceny ryzyka 
kredytowego i ograniczania 
nadużyć finansowych

Chroń Pesel
usługa zabezpieczająca 
konsumentów przed oszustami i 
wyłudzeniami 

Kapitalna Firma
innowacyjny program budujący 
pozytywny wizerunek przedsiębiorcy 
jako atrakcyjnego pracodawcy 

Transparent Data
spółka technologiczna integrująca 
źródła danych i dostarczająca 
dedykowane raporty



RAPORT+

Połączenie najważniejszych informacji, które można 

pobrać na temat dowolnej firmy np. aktualnego 

kontrahenta, potencjalnego klienta, konkurencji, a 

także swojej firmy.

W Raporcie + opieramy się na danych z: KRD BIG SA, 

giełd wierzytelności (np. Długi.info), bazy Rzetelnych 

Firm, Białej Listy, KRS (w tym US i ZUS), CEIDG, UOKiK, KNF. 

Dlaczego warto?

✓ Świadomie wybierzesz klienta

✓ Ochronisz swoją firmę przed niewypłacalnymi 

kontrahentami

Czy wiesz, że…

76%
firm przyznaje, że w ciągu ostatniego 

roku co najmniej jeden sprawdzany 

klient okazał się dłużnikiem 

notowanym w KRD BIG SA

Jak to działa?

Logujesz się do Panelu 

klienta i w odpowiednim 

polu wpisujesz NIP

Dzięki otrzymanym 

informacjom będziesz 

mógł uniknąć ryzyka

Po chwili otrzymujesz 

Raport + z informacjami 

na temat kontrahenta



RAPORT+

Wszystkie najważniejsze informacje, które można 

pobrać na temat dowolnej firmy w jednym raporcie

✓ Raport dostępny po kilku sekundach 

✓ Unikalność danych z KRD BIG SA 

✓ Wiarygodność firm jest weryfikowana za pomocą 

danych pochodzących z wielu źródeł, m.in. z KRD, KRS, 

giełd wierzytelności, Urzędów Skarbowych, ZUS, UOKIK, 

KNF, CEiDG, Białej Listy oraz z innych baz informacji

✓ Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej 

działalności i eliminacja ryzyka nietrafionych transakcji

✓ Wskazanie powiązań kapitałowych między firmami 

pozwalające zweryfikować, z kim prowadzimy interesy



CO UŻYTKOWNIK  SPRAWDZI  W RAPORCIE+?

✓ rating firmy oceniający jej sytuację na podstawie informacji zebranych z dostępnych źródeł danych,

✓ dane rejestrowe i teleadresowe, w tym strony www firmy, adresy e-mail,

✓ czy firma ma aktywny wpis w rejestrach: KRS, CEiDG, REGON,

✓ czy w ciągu ostatnich 90 dni nastąpiły zmiany podstawowych danych w rejestrze KRS lub CEiDG,

✓ czy podmiot jest aktywnym podatnikiem VAT PL oraz VAT UE,

✓ lokalizację głównej siedziby na podstawie mapki oraz współrzędnych geograficznych a także adresy

oddziałów spółki,

✓ informacje o osobach kluczowych w spółce (zarząd, prokura),

✓ informacje o historycznych zmianach w zarządzie spółki,

✓ dane podmiotów aktualnie powiązanych (w tym graficzną prezentację powiązań) oraz podmiotów zależnych

od spółki w przeszłości,

✓ zadłużenia wpisane do Krajowego Rejestru Długów a także informacje o terminowych płatnościach,



✓ dane o zobowiązaniach wystawionych na najważniejszych giełdach wierzytelności/długów, w tym na giełdzie

Kaczmarski Inkasso,

✓ zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego ujawnione w KRS,

✓ inne zaległości i wierzytelności wpisane do KRS,

✓ toczące się wobec spółki postępowania komornicze,

✓ wpisy na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego,

✓ postępowania wszczęte wobec firmy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

✓ czy spółka ma ustanowionego Kuratora,

✓ czy spółka jest w trakcie likwidacji, unieważnienia, rozwiązania lub zawieszenia,

✓ czy spółka jest w trakcie postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub

restrukturyzacyjnego,

✓ informacje o otrzymanych dotacjach i wygranych przetargach,

✓ informacje o udziale podmiotu w programie Rzetelna Firma.

CO UŻYTKOWNIK  SPRAWDZI  W RAPORCIE+?



BENEF I TY PRODUKTU

FUNKCJONALNE

✓ Szybko sprawdzisz z kim się umawiasz na

współpracę handlową

✓ Łatwo skorzystasz z Panelu Klienta

✓ Tanio otrzymasz raport, który zapewni Ci bezcenny

spokój w biznesie

✓ Dane pobierane w czasie rzeczywistym – są

aktualizowane w momencie pobierania raportu

✓ Dostępny w pełni online

✓ Niska cena

✓ Łatwy dostęp – zaledwie kilka kroków

✓ Dane z wielu źródeł w jednym miejscu

✓ Gotowa ocena firmy

EMOCJONALNE

✓ Poczucie bezpieczeństwa finansowego (nie dam

się oszukać, nie stracę pieniędzy)

✓ Oszczędność czasu i pieniędzy – wszystko można

zrobić online

✓ Poczucie podjęcia słusznego wyboru – wybiorę

rzetelnego dostawcę/kontrahenta

✓ Poczucie kontroli nad współpracą biznesową –

dowiem się o sytuacji finansowej, zadłużeniu i

powiązaniach kontrahenta

✓ Większe wrażenie kontroli nad współpracą z

obecnymi partnerami handlowymi – dzięki

raportowi poznam ich sytuację, a w razie potrzeby

będę mógł zmienić im warunki współpracy



DLACZEGO WARTO POBRAĆ RAPORT+?

✓ Zaoszczędzisz czas i pieniądze – sprawdzisz wiarygodność klienta w szybki i prosty sposób, korzystając z

informacji pochodzących z najważniejszych baz danych na temat firm w Polsce

✓ Będziesz wiedział, czy warto zmienić warunki współpracy klientom z problemami finansowymi – w

odpowiednim momencie będziesz mógł, np. skrócić termin płatności lub przejść na rozliczenia

gotówkowe z klientami, którzy spóźniają się z płatnościami wobec innych kontrahentów

✓ Wybierzesz rzetelnego klienta – w Raporcie+ znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na jego temat

✓ Będziesz przekazywał mniej spraw do windykacji – dzięki Raportowi+ będziesz podejmował lepsze i

bezpieczne decyzje biznesowe

✓ Dowiesz się o powiązaniach kapitałowych i osobowych – będziesz miał pewność z kim robisz biznes

✓ Będziesz przeciwdziałał zagrożeniom – kompleksowa wiedza na temat sytuacji biznesowej

kontrahentów pozwoli Ci przeciwdziałać nadużyciom finansowym i fraudom



KIEDY WARTO SPRAWDZAĆ?

FIRMY

✓ Sprawdzaj nowych kontrahentów, żeby wiedzieć, że są uczciwi i warto robić z nimi biznes

✓ Sprawdzaj, czy wystawca faktury VAT jest płatnikiem podatku VAT i nie obawiaj się kontroli skarbowej

✓ Sprawdzaj stałych partnerów handlowych, żeby wiedzieć, czy nie mają problemów i możesz bez

obaw kontynuować współpracę

KONSUMENCI

✓ Sprawdzaj pracodawców, żeby mieć pewność, że dostaniesz pensję

✓ Sprawdzaj biura podróży przed wyjazdem, żeby mieć pewność wakacji bez przykrych niespodzianek

✓ Sprawdzaj deweloperów przed kupnem nieruchomości, żeby nie wylądować z dziurą w ziemi



GRUPA ODBIORCZA – PRZEDS IĘBIORCY

Mikro i mali przedsiębiorcy, prowadzący szerokie spectrum działalności gospodarczych, wystawiający FV z

odroczonym terminem płatności (a przez to narażeni na ryzyko nieotrzymania płatności za sprzedany towar lub

usługę), korzystający z Internetu.

KONTEKST UŻYCIA PRODUKTU

✓ Zawieram umowę z nowym partnerem handlowym i nie jestem pewien jego wypłacalności

✓ Sprzedaję towar lub usługę i nie wiem, czy klient mi zapłaci FV z odroczonym terminem

✓ Mam stałego klienta, ale nie jestem pewien jego wypłacalności (np. ostatnio płaci z opóźnieniem)

✓ Chcę wiedzieć, co oni o mnie wiedzą. Chcę sprawdzić informacje na temat mojej własnej firmy.

MOTYWACJA DO DZIAŁANIA

✓ Chcę wiedzieć, w jakiej sytuacji finansowej jest potencjalny 

kontrahent

✓ Nie chcę znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś mi nie płaci

✓ Nie chcę stracić pieniędzy i nerwów

✓ Nie chcę martwić się o to skąd wziąć pieniądze na moje 

zobowiązania, pracowników, ZUS, podatki itp.

✓ Chcę spokojnie prowadzić biznes

POSZUKIWANA KORZYŚĆ

✓ Bezpieczeństwo firmy i jej pieniędzy

✓ Oszczędność czasu i nerwów

✓ Wygodne działanie produktu



MONITORING KONTRAHENTÓW

Usługa pozwala na zautomatyzowane śledzenie 

sytuacji finansowej wybranych firm oraz zapewnia 

błyskawiczną informację o tym, że Twój klient został 

dopisany do KRD BIG SA. 

Kontroluj na bieżąco dodawanie, usuwanie, a także 

aktualizację informacji na temat Twoich kontrahentów 

przez inne podmioty.

Dlaczego warto?

✓ Monitoring sytuacji finansowej 24 h na dobę

✓ Powiadomienie o każdej zmianie sytuacji klienta

Czy wiesz, że…

1,6 mln
stałych monitoringów firm jest

uruchomionych w KRD BIG SA

Wpisujesz NIP firmy, którą 

chcesz monitorować w 

Panelu Klienta

Znasz bieżącą sytuację 

finansową klientów i możesz 

zdecydować o współpracy

Otrzymujesz informacje o 

zdarzeniach e-mailem i 

SMS-em

Jak to działa?



SPRAWDZANIE  WŁASNEJ  F IRMY

Logujesz się do Panelu 

Klienta i w odpowiednim 

polu wpisujesz swój NIP

Masz dostęp do 

szczegółowych informacji 

na temat swojej firmy

Usługa polegająca na pobraniu raportu o własnej firmie 

– aktualnych informacji zebranych z kilkunastu źródeł. 

Dane pochodzą z takich instytucji jak KRD BIG SA, KRS 

(w tym US i ZUS), CEIDG, UOKiK, KNF, baza Rzetelnych 

Firm, Rejestr Płatników VAT, a także z giełd 

wierzytelności (np. Długi.info).

Dlaczego warto?

✓ Najistotniejsze informacje znajdziesz w jednym 

miejscu

✓ Zyskasz wgląd w informacje na swój temat

Czy wiesz, że…

co 5 minut
w bazach danych i na giełdach

wierzytelności pojawiają się

nowe informacje na temat firm

Jak to działa?



AUTOMONITORING

Otrzymujesz informacje o 

zdarzeniach e-mailem i SMS-

em

Masz dostęp do wiedzy, kto 

interesował się Twoją firmą 

oraz czego się dowiedział

Jak to działa?

Raport na swój temat 

pobierasz z poziomu maila

Usługa umożliwiająca stałą kontrolę nad informacjami 

na temat Twojej firmy znajdującymi się w bazie KRD BIG 

SA. 

Mając włączony automonitoring dowiesz się również, 

kto pobierał informacje o Tobie i czego się z nich 

dowiedział. Raport na Twój temat może pobrać 

również potencjalny klient oraz konkurencja.

Dlaczego warto?

✓ Dowiesz się, kto interesuje się Twoją firmą

✓ Dowiesz się, gdy ktoś dopisze Cię do KRD BIG SA

Czy wiesz, że…

1 020 firm
co godzinę pyta w KRD BIG SA

o swoich klientów



ALERT  GOSPODARCZY

Usługa umożliwiająca sprawdzanie klientów, 

dostawców i konkurencji oraz całodobową kontrolę ich 

sytuacji finansowej.

Jednorazowo zweryfikujesz do 800 firm, a o każdej 

zmianie statusu monitorowanego klienta dostaniesz SMS 

oraz e-mail. 

Dlaczego warto?

✓ Możesz ocenić ryzyko następnych transakcji lub gdy

Twój klient straci płynność finansową

✓ Oszczędzisz czas i pieniądze, które musiałbyś

przeznaczyć na windykację

Otrzymujesz informacje o 

zdarzeniach e-mailem

i SMS-em

Znasz bieżącą sytuację 

finansową klientów i możesz 

zdecydować o współpracy

Masz dostęp do listy 

monitorowanych NIP-ów i 

otrzymujesz alerty

Czy wiesz, że…

5 900 zł
długu zostaje dopisane do bazy

KRD BIG SA co minutę

Jak to działa?



REJESTR ZAPYTAŃ

Usługa umożliwiająca sprawdzenie kto i kiedy pobierał 

informacje gospodarcze z bazy KRD BIG SA na temat 

Twojej firmy. 

Rejestr zapytań zawiera informacje z ostatnich 12 

miesięcy.

Dlaczego warto?

✓ Dowiesz się, kto interesuje się Twoją firmą

✓ Sprawdzisz czego dowiedział się o Tobie

Logujesz się do Panelu 

klienta i w odpowiednim 

polu wpisujesz swój NIP

Masz dostęp do wiedzy, 

kto w ciągu ostatnich 12 

miesięcy interesował się 

Twoją firmą

Pobierasz raport z 

rejestru zapytań

Jak to działa?

Czy wiesz, że…

1 020 firm
co godzinę pyta w KRD BIG SA

o swoich klientów



SPRAWDZANIE  F IRM

Sprawdzanie firm w KRD BIG SA gwarantuje dostęp do 

unikalnej wiedzy na temat ich wiarygodności finansowej. 

Wystarczy przed podpisaniem umowy z potencjalnym 

klientem pobrać z KRD BIG SA informacje na jego temat.

Dlaczego warto?

✓ Poznasz sytuację finansową klienta przed podpisaniem 

z nim umowy

✓ Unikniesz problemów finansowych, bo podejmiesz 

trafne decyzje biznesowe

✓ Będziesz współpracował tylko z wiarygodnymi 

kontrahentami

✓ Oszczędzisz czas i pieniądze, które musiałbyś poświęcić 

na windykację swoich należności

Czy wiesz, że…

220 mln
raportów o firmach i konsumentach

pobrano z bazy KRD BIG SA



SPRAWDZANIE  F IRM – JAK TO DZ IAŁA?

Chcesz 

nawiązać 

współpracę z 

nowym klientem i 

sprawdzić jego 

wiarygodność

Logujesz się do 

Panelu Klienta

i w odpowiednim 

polu wpisujesz 

NIP

W kilka sekund 

otrzymujesz z KRD 

BIG SA raport z 

informacjami na 

temat klienta

Dzięki 

otrzymanym 

informacjom 

będziesz mógł 

podjąć właściwą 

decyzję 

biznesową i 

zminimalizować 

ryzyko strat

1 2 3 4



MONITOROWANIE F IRM

Monitorowanie kontrahentów zapewni Ci dostęp do 

błyskawicznej informacji o tym, że Twój klient został np. 

dopisany do KRD BIG SA. 

Dzięki temu będziesz mógł zareagować, zanim problemy 

finansowe klienta zagrożą Twojej firmie. Usługa pozwala 

na bieżąco kontrolować dodawanie, usuwanie, a także 

aktualizację informacji na temat Twoich kontrahentów 

przez inne podmioty.

Dlaczego warto?

✓ Zyskasz kontrolę nad sytuacją finansową 24 h na dobę

✓ Otrzymasz powiadomienie o każdej zmianie sytuacji 

klienta e-mailem oraz SMS-em

✓ Nie stracisz pieniędzy, bo zareagujesz, gdy Twój klient 

popadnie w kłopoty finansowe

Czy wiesz, że…

1,6 mln
stałych monitoringów firm

uruchomili klienci KRD BIG SA



MONITOROWANIE F IRM – JAK TO DZ IAŁA?

Wpisujesz NIP 

firmy, którą 

chcesz 

monitorować w 

Panelu Klienta

Wybierasz 

zdarzenie, o 

którym chcesz 

wiedzieć, np. 

dopisanie do 

rejestru 

dłużników

Otrzymujesz 

informacje o 

wybranych 

zdarzeniach e-

mailem i SMS-em

Znasz bieżącą 

sytuację 

finansową 

klientów i możesz 

zdecydować o 

dalszej 

współpracy

1 2 3 4



BEZP IECZEŃSTWO TWOJEJ  F IRMY

Krajowy Rejestr Długów BIG SA umożliwia Ci stałą 

kontrolę nad informacjami na temat Twojej firmy 

znajdującymi się w bazie KRD. 

Dowiesz się również, kto pobierał informacje o Tobie i 

czego się z nich dowiedział. Raport na Twój temat 

może pobrać np. potencjalny klient, ale też i 

konkurencja.

Dlaczego warto?

✓ Dowiesz się, kto interesuje się Twoją firmą 

✓ Zyskasz wgląd w informacje na swój temat

✓ Będziesz miał stałą kontrolę nad informacjami 

udzielanymi na temat Twojej firmy

✓ Dowiesz się, gdy ktoś dopisze Cię do KRD BIG SA

Czy wiesz, że…

1 020 firm
co godzinę pyta w KRD BIG SA

o swoich klientów



BEZP IECZEŃSTWO TWOJEJ  F IRMY – JAK TO

DZIAŁA?

Logujesz się do 

Panelu Klienta

Pobierasz raport 

z rejestru zapytań

Masz dostęp do 

wiedzy, kto w 

ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

interesował się 

Twoją firmą oraz 

czego się 

dowiedział

1 2 3



WEZWANIE DO ZAPŁATY

Usługa polegająca na wysłaniu listem poleconym do 

dłużnika wezwania do zapłaty sygnowanego 

logotypem KRD BIG SA wraz z klauzulą informującą o 

zamiarze przekazania danych do KRD BIG SA. 

Dlaczego warto?

✓ Zmotywujesz dłużnika do szybszego spłacenia 

zadłużenia

✓ Zwiększysz szanse na skuteczne spłacenie zadłużenia

Logujesz się do Panelu 

Klienta i wpisujesz dane 

dłużnika

Zlecasz wysyłkę wezwania 

do zapłaty

Jak to działa?

Czy wiesz, że…

30%
dłużników spłaca swoje

zadłużenia już po pierwszym

wezwaniu do zapłaty



P IECZĘĆ PREWENCYJNA

Za pomocą pieczęci klienci mogą informować swoich 

kontrahentów o korzystaniu z usług Krajowego Rejestru 

Długów BIG SA już na fakturze. 

Pieczęć prewencyjna z logotypem KRD komunikuje 

kontrahentom, że brak terminowej płatności będzie 

skutkował przykrymi konsekwencjami dopisania do 

rejestru. Pieczęć może być dodawana również do faktur 

elektronicznych oraz innych dokumentów kierowanych 

do własnych kontrahentów. 

Dlaczego warto?

✓ Skuteczne narzędzie w walce przeciwko 

nieterminowym płatnościom

✓ Dodatkowa motywacja kontrahentów do 

wywiązywania się ze zobowiązań 



DOPISYWANIE  DŁUŻNIKÓW

Dopisanie dłużnika to skuteczny sposób na odzyskanie 

od niego pieniędzy. 

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG 

SA sprawi, że np. bank nie udzieli mu kredytu lub 

leasingu, a operator GSM nie przedłuży umowy na 

telefon. Kiedy dłużnik ureguluje zobowiązanie wobec 

Twojej firmy, jego dane zostaną usunięte z KRD BIG SA.

Dlaczego warto?

✓ Zmobilizujesz dłużnika do spłaty zadłużenia 

✓ Łatwiej odzyskasz pieniądze od dłużnika, bo utrudnisz 

mu funkcjonowanie na rynku

✓ Sprawisz, że Twój dłużnik straci wiarygodność 

finansową w oczach kontrahentów oraz instytucji 

finansowych

Czy wiesz, że…

53%
dłużników zalegających z płatnościami

nie dłużej niż rok, spłaca dług już po

samym otrzymaniu ostrzeżenia o

możliwości dopisania



DOPISYWANIE  DŁUŻNIKÓW – JAK TO DZ IAŁA?

Termin płatności 

minął a klient Ci 

nie zapłacił

Wysyłasz 

wezwanie do 

zapłaty

Jeśli dłużnik 

nadal nie 

zapłacił, 

dopisujesz go do 

KRD BIG SA

Dłużnik traci 

wiarygodność na 

rynku, więc 

spłaca 

zobowiązanie

1 2 3 4



POWIADOMIENIE  O DOPISANIU

Powiadomienie o dopisaniu to oficjalne pismo 

wysyłane do dłużnika informujące go o dopisaniu do 

rejestru KRD BIG SA. 

Wysyłka powiadomienia znacząco zwiększa 

skuteczność odzyskiwania należności. 

Dlaczego warto?

✓ Zmotywujesz dłużnika do szybszego spłacenia 

zadłużenia

✓ Zwiększysz szanse na skuteczne spłacenie zadłużenia

Czy wiesz, że…

1 mln
powiadomień rocznie wysyła

KRD BIG SA w imieniu swoich

klientów



WEZWANIE DO ZAPŁATY  PLUS

Kompleksowa usługa windykacyjna dla 

przedsiębiorców, którzy chcą szybko i profesjonalnie 

odzyskać swoje pieniądze realizowana przez KRD BIG 

SA we współpracy z Kaczmarski Inkasso i Via Lex. 

Usługa umożliwia też obciążenie dłużnika kosztami 

windykacji. Usługa Wezwanie do zapłaty Plus składa się 

z trzech kroków – postępowania upominawczego, 

polubownego i windykacyjnego.

Dlaczego warto?

✓ Koszty windykacji mogą zostać przeniesione na 

dłużnika

✓ Oszczędzisz czas, bo wszystko zrobimy za Ciebie

✓ Zachowasz dobre relacje z klientem, bo działamy 

zgodnie z zasadami dobrych praktyk windykacyjnych

Czy wiesz, że…

31%
przedsiębiorców przyznaje, że nie jest

w stanie regulować w terminie

własnych zobowiązań, co powoduje

dalsze zatory płatnicze



WEZWANIE DO ZAPŁATY  PLUS  – JAK TO DZ IAŁA?

Postępowanie 

upominawcze 

Rozpoczęcie działań przez 

Kaczmarski Inkasso, 

wysyłka upomnienia do 

dłużnika oraz prowadzenie 

z nim mediacji. Trwa do 13 

dni od złożenia zlecenia. 

Dedykowane dla 

wierzytelności 

przeterminowanych nie 

dłużej niż 60 dni.

Postępowanie 

windykacyjne

Możliwość dopisania 

dłużnika do KRD BIG SA, 

powiadomienie o 

dopisaniu do KRD BIG SA, 

wykorzystanie 

najnowocześniejszych 

narzędzi windykacji, 

bezpłatne przygotowanie 

dokumentów do 

postępowania sądowego.

Postępowanie 

polubowne

Wysłanie wezwania do 

zapłaty listem poleconym, 

poinformowanie dłużnika 

o możliwości dopisania do 

KRD BIG SA oraz 

wykorzystanie narzędzi 

windykacji polubownej.



✓ ponad 25 lat doświadczeń na rynku zarządzania 

wierzytelnościami

✓ obsługa wierzytelności gospodarczych (B2B) oraz 

konsumenckich (B2C)

✓ najwyższe standardy obsługi, połączone z rzetelnym i 

etycznym podejściem do dłużników

✓ działania na etapie polubownym i sądowo-

egzekucyjnym (Kancelaria Prawna VIA LEX)

✓ ponad 100 tys. zadowolonych klientów 

reprezentujących wszystkie branże

✓ naszym partnerem jest Krajowy Rejestr Długów BIG SA

✓ 81% skuteczność dla spraw do 90 dni po terminie 

płatności

✓ windykacja polubowna na koszt dłużnika

✓ bieżące wsparcie we wszystkich zagadnieniach 

związanych z zarządzaniem należnościami

KACZMARSKI  INKASSO - L IDER  RYNKU

Kaczmarski Inkasso klientom instytucjonalnym 

oferuje m.in.:

✓ obsługę masowych procesów windykacyjnych

✓ monitoring portfela wierzytelności

✓ tworzenie indywidualnych rozwiązań 

windykacyjnych

✓ doradztwo w zakresie zarządzania 

wierzytelnościami 

Kaczmarski Inkasso to pierwsza firma windykacyjna w Polsce 

>> Więcej na kaczmarski.pl



NAGRODY I  WYRÓŻNIENIA

Strategia

W ciągu ponad 25 lat działalności firma Kaczmarski Inkasso została wielokrotnie doceniona przez ekspertów

rynkowych. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia.



NAGRODY I  WYRÓŻNIENIA

W ciągu ponad 25 lat działalności firma Kaczmarski Inkasso została wielokrotnie doceniona przez ekspertów

rynkowych. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia.

Laur Cessio Outsorcingu 2018
W listopadzie 2018 r. spółka 
Kaczmarski Inkasso otrzymała 
niezwykle ważne wyróżnienie – Laur 
Cessio Outsorcingu 2018. Zdobyliśmy I 
miejsce w kategorii firm serwisujących 
wierzytelności. Nagroda została 
przyznana przez Konferencję 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
(KPF).

Strategia

Najlepszy produkt dla MSP 2018
W ramach cyklicznej akcji Turbiny 
Polskiej Gospodarki oragnizowanej 
przez Gazetę Finansową nasza spółka 
zdobyła cenną nagrodę. Oferowana 
przez nas usługa "Wezwanie do 
zapłaty PLUS na koszt dłużnika" 
otrzymała wyróżnienie "Najlepszy 
produkt dla MSP 2018". 

Lider Windykacji 2017

Kaczmarski Inkasso numerem jeden 

na rynku! Kolejny raz otrzymaliśmy tytuł 

Lidera Windykacji deklasując 

konkurentów pod względem liczby i 

wartości nominalnej spraw przyjętych 

do obsługi. Zdobyte wyróżnienie to 

dowód, że Kaczmarski Inkasso to 

najchętniej wybierana przez 

przedsiębiorców firma windykacyjna. 



NARZĘDZIA I  ROZWIĄZANIA

System

Planowanie i nadzór procesów

E-mail

Korespondencja elektroniczna

Skip

Poszukiwanie informacji

Pozycjonowanie

Dane dłużnika w Google



OFERTA



WINDYKACJA NA KOSZT  DŁUŻNIKA

PROCES WINDYKACJI POLUBOWNEJ
Działania z wykorzystaniem kompletu narzędzi 
windykacyjnych połączone z umieszczeniem 

danych dłużnika w KRD BIG SA

ODZYSKANIE KOSZTÓW WINDYKACJI
Klient na podstawie noty obciążeniowej 

odzyskuje koszty windykacji. W przypadku 
braku zapłaty Kaczmarski Inkasso BEZPŁATNIE 

dochodzi należność.

FINALNIE KLIENT ODZYSKUJE DŁUG
+ PONIESIONE KOSZTY WINDYKACJI

SPŁATA 
ZADŁUŻENIA



ATUTY  I  KORZYŚCI

✓pobieramy wynagrodzenie tylko za efekt (prowizja od odzyskanych kwot, brak innych opłat)

✓bezpłatnie odzyskujemy od dłużnika poniesione koszty windykacji zgodnie z obowiązującym 

prawem

✓ skuteczne negocjacje prowadzone przez doświadczonych windykatorów

✓publikujemy dane dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA

✓w przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika proponujemy postępowanie sądowe

✓dbamy o relacje na linii klient – dłużnik (działania zgodne z prawem i dobrymi obyczajami)

✓współpraca z renomowaną marką na rynku zarządzania wierzytelnościami

✓bazują Państwo na reputacji sprawdzonej marki - Kaczmarski Inkasso

✓ lojalizacja klientów - kompleksowość usług



MOŻL IWE MODELE  WSPÓŁPRACY
Model współpracy z wykorzystaniem API



✓ Postępowania sądowe prowadzone w trybie zwykłym i odrębnym (nakazowym, upominawczym,

uproszczonym a także Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym)

✓ Nadzorowanie całego procesu egzekucji długu

✓ Doradztwo prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Dlaczego warto?

✓ Profesjonalna obsługa prawna gwarantowana przez wyspecjalizowanych prawników

✓ Oszczędzisz czas, bo wszystko zrobimy za Ciebie

VIA LEX – KOMPLEKSOWE DORADZTWO

Doradztwo i obsługa prawna oferowana przez kancelarię prawną VIA LEX w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej. Naszym celem jest budowanie bezpieczeństwa finansowego klientów i wspieranie ich rozwoju.

>> Więcej na vialex.pl



WINDYKACJA SĄDOWO -EKZEKUCYJNA B2B

Usługa kierowana do klientów biznesowych 

posiadających wierzytelności gospodarcze. 

Obejmuje windykację sądową – dochodzenie 

należności w postępowaniu nakazowym, 

upominawczym lub zwykłym, a także w EPU 

(Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym) oraz 

egzekucyjną. Działania w zakresie postępowania 

egzekucyjnego, polegają na stałym kontakcie ze 

starannie wyselekcjonowanymi komornikami oraz 

prowadzenie dodatkowych działań wspierających 

egzekucję.

Dlaczego warto?

✓ Skuteczne odzyskanie pieniędzy 

✓ Wysokiej klasy prawnicy

Czy wiesz, że…

70 mld zł
odzyskali klienci Kaczmarski

Group



WINDYKACJA SĄDOWO -EKZEKUCYJNA B2C

Usługa kierowana do klientów korporacyjnych 

posiadających wierzytelności masowe.

Obejmuje windykację sądową – dochodzenie 

należności w postępowaniu nakazowym, 

upominawczym lub zwykłym, a także w EPU 

(Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym) oraz 

egzekucyjną. Działania w zakresie postępowania 

egzekucyjnego, polegają na stałym kontakcie ze 

starannie wyselekcjonowanymi komornikami oraz 

prowadzenie dodatkowych działań wspierających 

egzekucję.

Dlaczego warto?

✓ Szybkie i skuteczne odzyskanie pieniędzy

✓ Najlepsi specjaliści 

Czy wiesz, że…

70 mld zł
odzyskali klienci Kaczmarski

Group











SYSTEM TERMINOWYCH PŁATNOŚCI  FAIRPAY.PL

System FairPay.pl to narzędzie umożliwiające 

kompleksowe monitorowanie faktur – od momentu ich 

wystawienia, poprzez przyjazne motywowanie klienta 

do zapłaty, aż po uregulowanie należności.

Dzięki Systemowi FairPay.pl nie trzeba więcej martwić 

się, czy klient zapłaci w terminie. Wystarczy, że FV trafi 

do systemu. Od tego momentu obejmiemy ją 

kompleksowym monitoringiem, czyli przypilnujemy, aby 

klient zapłacił ją na czas, a jeśli tego nie zrobi, 

zaproponujemy działania mające na celu odzyskanie 

pieniędzy.

Automatyczne zarządzanie finansami – mniej pracy i 

szybsze płatności.  

103 DNI
tyle w Polsce wynosi średni czas 

oczekiwania na zapłatę faktury

21,5%
tyle wynosi odsetek 

przeterminowanych faktur

6,1%
kosztów firmy stanowi obsługa 

niespłaconych należności

>> Więcej na fairpay.pl



SYSTEM TERMINOWYCH PŁATNOŚCI  FAIRPAY.PL

Czy wiesz, że…Dlaczego warto?

✓ Ograniczysz koszty związane z obsługą wierzytelności

✓ Zwiększysz szanse na szybsze opłacanie należności

✓ Informacje o wszystkich fakturach znajdą się w

jednym miejscu

Jak to działa?

Dodajesz fakturę do 

systemu FairPay.pl
Cieszysz się płynnością 

finansową i dobrymi 

relacjami z klientem

Motywujemy Twojego 

klienta do terminowej 

płatności

Czy wiesz, że…

63%
przedsiębiorców w Polsce ma

klientów, którzy spóźniają się z

zapłatą



DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z  FAIRPAY.PL?

Przyspiesza płatność faktur – nawet o 35% klientów zapłaci szybciej 

Łatwość sprawdzenia, co dzieje się z każdą fakturą – co piątek wysyłamy raport ze statusem wszystkich 

faktur 

W razie kłopotów klient zdecyduje, czy i kiedy rozpocząć windykację – można ją szybko zlecić w ramach 

Systemu

Mniejsze wydatki na windykację nawet o 37% – System zmotywuje klientów do płacenia na czas

Nie trzeba wykonywać nieprzyjemnych telefonów do trudnych płatników – System przypomni im o 

płatnościach w przyjazny i profesjonalny sposób

Pełna automatyzacja zarządzania należnościami w firmie, która ogranicza koszty operacyjne związane z 

obsługą wierzytelności



STAŁA KONTROLA NAD DZ IAŁANIAMI  SYSTEMU

W każdy piątek wysyłamy raport podsumowujący zdarzenia z ostatniego tygodnia. Raport 

podzielony jest na 8 sekcji określających status faktur. W ten sposób można szybko sprawdzić, 

które faktury nadal są przed terminem płatności, które są spłacone, a jeżeli nie są spłacone –

jak bardzo są przeterminowane lub jakie działania windykacyjne są podejmowane. 

W Panelu Klienta użytkownik może sprawdzić status wszystkich faktur, manualnie wprowadzić 

faktury do Systemu oraz zlecić kolejne działania. Jest to również  miejsce do zarządzania 

wszystkimi usługami Kaczmarski Group: raportami, monitoringami kontrahentów, zleceniem 

spraw do windykacji itd.

@



JAK MOTYWUJEMY DO PŁATNOŚCI?

Korzystając z Systemu Terminowych 

Płatności, nie trzeba już co chwila 

przypominać klientom, że powinni 

uregulować fakturę. 

Otrzymają m.in. e-maile:

✓ o wystawieniu faktury

✓ o zbliżającym się terminie płatności

✓ z podziękowaniem za zapłatę w 

terminie

✓ o przekroczeniu terminu płatności –

tylko, gdy klient nie zapłacił na czas



KOMUNIKATY DO UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

TERMINOWYCH PŁATNOŚCI  

Symbol myszki oznacza decyzję użytkownika 



KOMUNIKATY DO KONTRAHENTA



WINDYKACJA W RAMACH SYSTEMU

TERMINOWYCH PŁATNOŚCI

Windykację można zlecić już od pierwszego dnia po terminie płatności. To użytkownik Systemu decyduje o

rozpoczęciu działań windykacyjnych. Windykacja składa się z dwóch etapów – polubownego i windykacyjnego.

Przekazanie zlecenia

✓ Weryfikujemy dokumenty

✓ Badamy sytuację dłużnika

✓ Windykację rozpoczynamy w 

ciągu 24 h

Działania windykacyjne

✓ Przyjmujemy najodpowiedniejszy 

model postępowania

✓ Prowadzimy negocjacje z 

dłużnikiem w celu polubownego 

rozwiązania sprawy

✓ W Twoim imieniu dopisujemy 

dłużnika do KRD oraz wystawiamy 

należność na giełdzie 

wierzytelności

Spłata zadłużenia

i odzyskanie kosztów windykacji

✓ Dłużnik spłaca zadłużenie na 

Twoje konto

✓ Opłatą za windykację możesz 

obciążyć dłużnika na postawie 

noty obciążeniowej

✓ Twoja firma pozbywa się 

problemu zadłużenia 

1 2 3



TRANSPARENT  DATA

Transparent Data to spółka technologiczna, 

dostarczająca wiarygodnych i kompletnych informacji 

gospodarczych o każdym przedsiębiorstwie i każdym 

przedsiębiorcy. 

Oferuje dane ze 100 jurysdykcji, aktualizuje 28,6 mln 

rekordów miesięcznie, obsługuje 1 mln zapytań API 

dziennie, a ponad 1 100 nowych firm pojawia się w 

bazie Transparent Data co godzinę. 

Dlaczego warto?

✓ Dedykowane i gotowe rozwiązania oparte na 

informacjach gospodarczych

✓ Od pozyskiwania i integracji unikalnych baz danych 

po dedykowane systemy antyfraudowe
>> Więcej na transparentdata.pl



TRANSPARENT  DATA – BAZA DANYCH 

Rozproszone w wielu miejscach dane łączone są w 

jedną spójną bazę:

✓ dane rejestrowe

✓ dane publiczne

✓ należyta staranność

✓ wierzytelności

✓ analiza ryzyka

✓ zagraniczne rejestry handlowe

✓ sprawozdania finansowe

✓ Anti Money Laundring

✓ upadłości konsumenckie

✓ integracje danych z BIG-ów, wywiadowni 

gospodarczych i innych źródeł komercyjnych

Dane dostarczane są przez: 

▪ interfejs API

▪ pliki CSV/XLS/XML

▪ pliki PDF

▪ dostęp przez przeglądarkę



TRANSPARENT  DATA – ROZWIĄZANIA 



SPRAWDZFIRME.PL

Platforma, na której weryfikujemy wiarygodność Twoich 

kontrahentów. 

Wiarygodność jest sprawdzana za pomocą danych 

pochodzących z KRD BIG SA, KRS, giełd wierzytelności, 

Urzędów Skarbowych, ZUS, UOKiK, KNF, CEiDG oraz innych 

baz informacji.

Dlaczego warto?

✓ Łatwo skorzystasz z prostej wyszukiwarki na www

✓ Tanio otrzymasz raport, który zapewni spokój w biznesie

Jak to działa?

Stajesz przed ważną 

decyzja finansową
Otrzymujesz raport i wiesz, 

czy warto robić biznes
Wpisujesz NIP lub nazwę 

firmy w wyszukiwarkę

>> Więcej na sprawdzfirme.pl



KIEDY WARTO SPRAWDZAĆ F IRMY?

Jesteś przedsiębiorcą:

✓ Sprawdzaj nowych kontrahentów, żeby 

wiedzieć, że są uczciwi i warto robić z nimi 

biznes

✓ Sprawdzaj czy wystawca faktury VAT, jest 

płatnikiem podatku VAT i nie obawiaj się 

kontroli skarbowej

✓ Sprawdzaj stałych partnerów handlowych, 

żeby wiedzieć, czy nie mają problemów i 

możesz bez obaw kontynuować współpracę

Jesteś konsumentem:

✓ Sprawdzaj pracodawców, żeby mieć 

pewność, że dostaniesz pensję

✓ Sprawdzaj biura podróży przed wyjazdem, 

żeby mieć pewność wakacji bez przykrych 

niespodzianek

✓ Sprawdzaj deweloperów przed kupnem 

mieszkania, żeby nie wylądować z dziurą w 

ziemi



SYSTEM OCENY RYZYKA TRANSAKCJI

Czy wiesz, że…

getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji to 

innowacyjny projekt służący ocenie ryzyka 

kredytowego i ograniczeniu nadużyć finansowych. 

Działanie getSCORE oparte jest na synergii informacji 

pochodzących od firm z sektora pożyczek 

konsumenckich oraz informacji gospodarczych z 

Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Dzięki 

kompleksowości informacji firmy udzielające pożyczek 

mogą zweryfikować potencjalnego pożyczkobiorcę i 

zdecydować, jaki produkt zaoferować klientowi.

Równoczesna obsługa zapytań w getSCORE i KRD 

BIG SA gwarantuje kompleksowość i najwyższą jakość 

pobieranych danych

Bieżąca aktualizacja danych dotyczących złożonych 

wniosków, ilość udzielonych i odrzuconych pożyczek 

oraz szczegółowy przebieg spłat

Przyspieszanie procedur weryfikacji wniosków i 

gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa, 

dzięki kompleksowości pobieranych informacji

Ochrona przed nadużyciami finansowymi i 

wyłudzeniami

FIRMY 
POŻYCZKOWE

KRD BIG SA

SYSTEM WYMIANY

INFORMACJI O

ZOBOWIĄZANIACH

POŻYCZKOBIORCÓW



SCHEMAT  PRZEPŁYWU INFORMACJI

Czy wiesz, że…



DANE PRZETWARZANE PRZEZ  SYSTEM

Czy wiesz, że…

getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji zbiera, przetwarza i ujawnia negatywne i pozytywne informacje w 

następujących zakresach:

POŻYCZKOBIORCY

✓ dane osobowe klienta

✓ dane kontaktowe klienta

✓ kultura płatnicza

WNIOSKI

✓ dane wniosków

✓ informacje o decyzjach

✓ typy produktów

UDZIELONE POŻYCZKI

✓ dane aktualizacyjne

✓ historia spłat

✓ aktywne produkty



SYSTEM W L ICZBACH

0 zł
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200 000 000 zł

300 000 000 zł
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Pożyczki wnioskowane w ujęciu wartościowym

LICZBA UNIKALNYCH 

POŻYCZKOBIORCÓW

500 000

WARTOŚĆ 

WNIOSKOWANYCH 

POŻYCZEK

3 000 000 000 ZŁ

WARTOŚĆ UDZIELONYCH 

POŻYCZEK

285 000 000 ZŁ



AKTYWNI  UCZESTNICY PLATFORMY

Czy wiesz, że…

https://celkredyt.pl/vippo-dla-vipow/vippo-logo/
https://polecampozyczke.pl/pozyczka/wandoo/


RZETELNA F IRMA

Czy wiesz, że…Czy wiesz, że…

71% firm
preferuje współpracę z firmą 

posiadającą Certyfikat Rzetelności

Program skupiający już ponad 40 000 przedsiębiorstw 

ze wszystkich gałęzi gospodarki. 

Jego celem jest promocja rzetelności płatniczej i 

etycznych zasad współpracy między firmami. Dzięki 

Programowi każdy przedsiębiorca może pokazać 

swoim klientom i kontrahentom, że jest wiarygodny i nie 

posiada zobowiązań dopisanych do Krajowego 

Rejestru Długów BIG SA oraz spełnia warunki Kodeksu 

Etycznego Rzetelnej Firmy.

✓ Misja i cel - wspieranie firm w budowaniu 

pozytywnego wizerunku oraz propagowanie 

rzetelności i uczciwości w prowadzeniu działalności 

gospodarczej.

✓ Najbardziej znany program promujący Rzetelność w 

biznesie 

>> Więcej na rzetelnafirma.pl



RZETELNA F IRMA

Dlaczego warto?

✓ Pokażesz kontrahentom, że jesteś wiarygodnym

partnerem, ponieważ nie jesteś dopisany do KRD BIG

SA

✓ Zwiększysz szanse na pozyskanie nowych klientów

✓ Zbudujesz pozytywny wizerunek swojej firmy jako

wiarygodnej i wypłacalnej

✓ Potwierdzisz swoją rzetelność dzięki Certyfikatowi

Rzetelności on-line dostępnemu 24 h na dobę przez

365 dni w roku

Czy wiesz, że…



KORZYŚCI  DLA PRZEDS IĘB IORCÓW Z  SEGMENTU

MŚP

✓ wyjątkowe grono rzetelnych i wartych wyróżniania przedsiębiorców

✓ promocja rzetelności i współpracy wśród rzetelnych firm

✓ budowanie własnej wiarygodności w oczach stałych i potencjalnych klientów oraz partnerów

biznesowych

✓ materiały komunikacyjne dla Klienta – certyfikat (on-line i PDF), banery na stronę, stopka, wizytówka w

Internecie,

✓ Certyfikat, którym można się chwalić i wyróżniać wśród przedsiębiorców

✓ Certyfikat Rzetelności, który jest potwierdzeniem Twojej wiarygodności, a dostęp do niego jest online

przez 24 h na dobę

✓ informacja o terminowości regulowania płatności przez publikację Informacji Pozytywnej

✓ informacja o niezaleganie z płatnościami przez brak negatywnych wpisów w bazie KRD

✓ możliwość udziału w corocznym Kongresie Złotych Certyfikatów

✓ dostęp do gadżetów z logotypem programu, budujących świadomość wśród Klientów i Kontrahentów



Czy wiesz, że…

Pieczęć Rzetelnej Firmy to narzędzie, które w szybki 

sposób pozwala poinformować klientów o swojej 

rzetelności na dokumentach i w ofertach.

Dlaczego warto?

✓ informuje, że są Państwo uczestnikiem programu i 

dbają o rzetelność i uczciwość w biznesie

✓ wzmacniają pozytywny wizerunek Państwa firmy 

✓ wpływają na rozpoznawalność Państwa marki

P IECZĘĆ UCZESTNIKA PROGRAMU



KAPITALNA F IRMA

Czy wiesz, że…Czy wiesz, że…

co 8 minut
dochodzi do próby wyłudzenia 

na skradzione dane! W ramach 

uczestnictwa w programie 

otrzymasz pakiet ChronPesel.pl

Kapitalna Firma to innowacyjny program budujący 

pozytywny wizerunek przedsiębiorcy jako atrakcyjnego 

pracodawcy. 

Jego celem jest promowanie takich wartości jak rozwój 

i ochrona pracownika oraz nowoczesne metody w 

zarządzaniu ludźmi. Udział w programie buduje 

wiarygodność wśród przyszłych pracowników, 

aktualnych kontrahentów i potencjalnych klientów. 

Program skupia uczestników mających świadomość, że 

postrzeganie firmy na rynku zależy również od tego, co 

dzieje się w jej strukturach. Dobra opinia pracowników 

przekłada się również na wzrost zaufania potencjalnych 

klientów, a finalnie na wyniki finansowe prowadzonego 

biznesu.
>> Więcej na kapitalnafirma.pl



Atrakcyjne warunki pracy, przyjazna atmosfera, troska o 

rozwój pracownika na wszystkich szczeblach organizacji 

czy innowacyjne metody rekrutacyjne to tylko kilka z 

cech wyróżnianych Kapitalne przedsiębiorstwa.

Uczestnicy programu otrzymują, m.in. Certyfikat 

Kapitalna Firma oraz baner na stronę www, które 

potwierdzają przynależność do prestiżowego grona 

najlepszych polskich pracodawców. 

Nowopowstały Program Korzyści będący częścią 

Kapitalnej Firmy to system dedykowanych zniżek, 

promocji i ofert specjalnych. Dzięki nim Uczestnicy 

mogą korzystać z usług Partnerów Programu na 

preferencyjnych warunkach

KAPITALNA F IRMA



Dlaczego warto?

✓ Otrzymasz dla siebie i swoich pracowników pakiet 

ChronPesel.pl

✓ Wzmocnisz swój wizerunek jako Kapitalnego 

pracodawcy

✓ Będziesz mógł skorzystać z licznych promocji i ofert 

specjalnych wspierających prowadzenie Twojego 

biznesu

✓ Uzyskasz Certyfikat Kapitalnej Firmy, będący 

potwierdzeniem uczestnictwa w Programie

✓ Możesz zamówić stronę Internetową w domenie 

.kapitalnafirma.pl

Czy wiesz, że…

KAPITALNA F IRMA



CHRONPESEL .PL

Czy wiesz, że…

Platforma, dzięki której każdy konsument może 

dowiedzieć się  o potencjalnej próbie wyłudzenia 

pożyczki lub usługi na jego dane. 

Dlaczego trzeba chronić dane?

✓ co 12 minut dochodzi do próby wyłudzenia na

skradzione dane

✓ w 2017 było aż 47 000 wyłudzeń

✓ aż 361 mln złotych próbowano wyłudzić przy użyciu

skradzionych danych w roku 2018

>> Więcej na chronpesel.pl



CHRONPESEL .PL  – JAK TO DZ IAŁA?

Platforma 

monitoruje 

PESEL 

użytkownika 24 

godziny na 

dobę

Kiedy ktoś 

próbuje 

wyłudzić 

pieniądze na 

jego dane 

wysyłany 

zostaje SMS i e-

mail

Użytkownik 

dzwoni na 

numer 

alarmowy

Doradca 

przekazuje mu 

instrukcję 

postępowania 

oraz wzory 

dokumentów 

niezbędnych 

do szybkiego 

wyjaśnienia 

sprawy

Jeżeli 

użytkownik 

będzie musiał 

skorzystać z 

usług 

prawnych, 

dostanie zwrot 

kosztów 

wynagrodzenia 

prawnika (w 

zależności od 

pakietu)

1 2 3 4 5



CHRONPESEL .PL  – POWIADOMIENIA

Czy wiesz, że…POWIADOMIENIE 

o dopisaniu 

informacji negatywnej 

POWIADOMIENIE 

z informacją, 

kto pytał o konsumenta

POWIADOMIENIE

o próbie 

wyłudzenia 

zobowiązania na PESEL

POWIADOMIENIE 

o dopisaniu informacji 

negatywnej na temat 

pracodawcy

POWIADOMIENIE

o dopisaniu 

informacji negatywnej 

na temat monitorowanej 

firmy

24 h/dobę
7 dni w tygodniu



500 TYS.

USŁUGI  SERWISU CHRONPESEL .PL

OCHRONA 
PRZED 

WYŁUDZENIAMI

Powiadomienie o 
użyciu Twojego 
PESEL-u, Alert 
SMS/e-mail przy  
potencjalnej 
próbie 
wyłudzenia

Sprawdź, kto w 
ciągu 12 miesięcy 
wykorzystał Twój 
PESEL (raport)

SPRAWDŹ 
WŁASNĄ 

WIARYGODNOŚĆ

Powiadomienie o 
dopisaniu –
Alert SMS/e-mail o 
dopisaniu do bazy 
KRD BIG SA 

Sprawdź czy jesteś 
wpisany do 
Krajowego Rejestru 
Długów (raport)

ODZYSKIWANIE 
NALEŻNOŚCI

Dopisz dłużnika

INFORMACJA O
DOWOLNEJ 
FIRMIE

Powiadomienie o 
zmianie 
wiarygodności firmy -
Alert SMS/e-mail o 
dopisaniu do bazy 
KRD BIG SA 
monitorowanej firmy

Sprawdź 
wiarygodność firmy 
(np. biura podróży, 
pracodawcy, 
dewelopera) (raport)

ASYSTA PRAWNA I  
ZWROT KOSZTÓW 
USŁUG PRAWNYCH

Asysta prawna

Zwrot kosztów usług 
prawnych

Pomoc w sytuacji 
wyłudzenia np. 
pożyczki na 
konsumenta

UBEZPIECZENIE 
DOKUMENTÓW 

Ubezpieczenie 
dokumentów

Zwrot kosztów 
ponownego 
wydania 
dokumentów w 
przypadku 
kradzieży 



OCHRONA PRZED WYŁUDZENIAMI

Czy wiesz, że…

✓Masz możliwość szybkiej reakcji 24 h/dobę. Jeśli ktoś pobrał informacje o Tobie bez Twojej

zgody może to oznaczać próbę wyłudzenia kredytu lub usługi na Twoje nazwisko

✓Dowiesz się, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy pobrał informację na Twój temat

✓ Zobaczysz, jakie informacje o Tobie zostały udzielone

POWIADOMIENIE O UŻYCIU TWOJEGO    

PESEL-U

Usługa natychmiastowego powiadomienia  o 

tym, że ktoś pobrał informacje na Twój temat 

(monitorowanie zdarzeń w przyszłości) 

SPRAWDŹ, KTO W CIĄGU 12 MIESIĘCY 

WYKORZYSTAŁ TWÓJ PESEL

Możliwość sprawdzenia, kto pobrał raport na 

Twój temat i jakie informacje uzyskał w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z  regulacjami 

ustawowymi raport taki może pobrać tylko firma, 

która została  do tego upoważniona przez 

konsumenta np. pożyczkodawca, bank, 

telekom, dostawca Internetu czy płatnej telewizji 

towarzystwo ubezpieczeniowe



SPRAWDZANIE  WŁASNEJ  WIARYGODNOŚCI

F INANSOWEJ

Czy wiesz, że…
✓Możesz kontrolować własną wiarygodność finansową 24/7 w oczach banków, firm 

pożyczkowych i innych usługodawców, którzy sprawdzają konsumentów przed podpisaniem 

umowy 

✓Dowiesz się, jakie informacje pozytywne i negatywne na Twój temat znajdują się w Krajowym 

Rejestrze Długów (np. jaka jest wysokość Twojego zadłużenia i kto jest wierzycielem)

✓Dowiesz  się, kiedy ktoś dopisze Cię do KRD BIG SA – co miesiąc do bazy KRD trafia nawet 300 

000 dłużników

POWIADOMIENIE O DOPISANIU

Usługa natychmiastowego powiadomienia  o 

dopisaniu, usunięciu  lub zmianie informacji na 

nasz temat (monitorowanie zdarzeń w przyszłości)

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ WPISANY DO KRD BIG SA

Możliwość pobrania raportu na swój temat z bazy 

danych Krajowego Rejestru Długów Biura 

Informacji Gospodarczej SA zawierającego 

historyczne informacje pozytywne 

i negatywne z ostatnich 12 miesięcy



SPRAWDZANIE  WIARYGODNOŚCI  F INANSOWEJ

F IRM

Czy wiesz, że…
✓ Zweryfikujesz dowolną firmę,  w której dokonujesz przedpłaty,  np. sklep internetowy, 

dewelopera, biuro podróży

✓ Sprawdzisz własnego pracodawcę, aby kontrolować jego wypłacalność. Tylko w ubiegłym 

roku odnotowano opóźnienia w wypłacie ponad 100 000 świadczeń na łączną kwotę ponad  

3 000 000 zł

POWIADOMIENIE O ZMIANIE 

WIARYGODNOŚCI FIRMY

Usługa natychmiastowego powiadomienia o 

dopisaniu, usunięciu lub zmianie informacji na 

temat dowolnie wybranej firmy

WIARYGODNOŚĆ FIRM (BIURA PODRÓŻY, 

PRACODAWCY, DEWELOPERZY)

Możliwość pobrania raportu o stanie zadłużenia 

dowolnej firmy, np. pracodawcy, biura podróży, 

sklepu internetowego, dewelopera



ASYSTA PRAWNA

Czy wiesz, że…

Asysta Prawna to usługa realizowana we współpracy z Europa Ubezpieczenia, w ramach której

pomożemy wyjaśnić sprawę, jeśli konsument padnie ofiarą wyłudzenia. W takiej sytuacji nasi

eksperci powiedzą, co klient powinien zrobić oraz przekażą wzory dokumentów, które będzie

mógł wykorzystać do dochodzenia swojej racji. A jeśli sprawa okaże się bardziej skomplikowania,

wskażemy eksperta, który pomoże ją rozwiązać.



ZWROT KOSZTÓW USŁUG PRAWNYCH 

Czy wiesz, że…

Zwrot kosztów usług prawnych to usługa zapewniająca klientowi maksimum bezpieczeństwa. W

jej ramach – oprócz działań dostępnych w Asyście prawnej, klient otrzyma także pomoc

profesjonalnego prawnika, który skutecznie wyjaśni sprawę klienta oraz zwrot kosztów

poniesionych np. prawnika.



UBEZP IECZENIE  DOKUMENTÓW

Czy wiesz, że…

Dzięki usłudze Ubezpieczenie dokumentów, konsument otrzyma zwrot kosztów za ponowne

wydanie dokumentów w przypadku ich kradzieży.

Usługa obejmuje zwrot kosztów za:

Dlaczego warto?



JAK KORZYSTAĆ Z  SERWISU CHRONPESEL .PL?

Czy wiesz, że…1. Wchodzisz na dedykowaną stronę/LD

2. Klikasz w „Zabezpiecz swój PESEL” i wpisujesz      

swoje dane oraz KOD

3. Akceptujesz regulamin

4. Potwierdzasz tożsamość i opłacasz usługę

I gotowe – ochrona Twoich

danych już działa!



PRZEWODNIK  PO KOMUNIKACJI  DO KL IENTA

Czy wiesz, że…PRZEJRZYSTY PANEL 

KLIENTA

MAIL Z ALERTEM INFORMUJĄCYM O 

POTENCJALNEJ PRÓBIE WYŁUDZENIA

SMS Z ALERTEM O POTENCJALNEJ 

PRÓBIE WYŁUDZENIA




