UPOWAŻNIENIE
do uzyskania informacji gospodarczych oraz informacji objętych tajemnicą bankową
Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu, dalej jako „Klient”, niniejszym upoważniam:
Billecta Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 23/10, 81-372 Gdynia, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708198, NIP: 6793160930, REGON:
368932490, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, dalej jako „Billecta”;
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych
do uzyskania z:
1) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, dalej
jako „BIG InfoMonitor”;
2) ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 100, dalej jako „ERIF”;
3) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, dalej jako „KBIG”;
4) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny
12, dalej jako „KRD BIG”;
informacji o składanych zapytaniach dotyczących Klienta do Rejestru BIG InfoMonitor, ERIF, KBIG oraz KRD BIG w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.
oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
do uzyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77, dalej jako „BIG InfoMonitor”, z Biura Informacji Kredytowej S.A., dalej jako „BIK”, danych
gospodarczych dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia Klienta wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) lub braku danych o
takim zadłużeniu Klienta.
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