Raport specjalny – Jak odzyskać długi?

Gmina bez alimentów
Lidia Roman
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Zmiany w prawie pozwolą wpisać dłużników alimentacyjnych
do Ewidencji Dłużników InfoMonitora.

U

stawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która
weszła w życie 1 października
2008 r. zmieniła zapisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej. W związku z tą zmianą wójt, burmistrz lub prezydent miasta będą przekazywali do biura
informacji gospodarczej informacje gospodarcze o dłużnikach alimentacyjnych,
którzy nie regulują zobowiązań na czas
(przez okres dłuższy niż 6 miesięcy).
Często zdarza się, że osoby zobowiązane
do płacenia alimentów uchylają się od
tego obowiązku i wykorzystują wszystkie
możliwe metody, aby nie płacić, mimo że
ich sytuacja materialna pozwala im regulować te zobowiązania. Takie osoby liczą
na nieporadność organów egzekucyjnych
i często ukrywają swoje dochody oraz majątek. Również polskie prawo nie dostarczało dotychczas wielu argumentów, które
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skutecznie motywowałyby do regulowania
tego rodzaju.
Bezkarność osób, które nie wywiązują się
z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego stanowi poważny problem i w konsekwencji prowadzi do znacznego obciążenia
budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządowych. To z ich środków finansowane są wydatki przeznaczone m.in. na
wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej
niemożnością wyegzekwowania należnych
im świadczeń alimentacyjnych. Uchylanie
się od obowiązku płacenia alimentów jest
nieuczciwe i szkodliwe nie tylko wobec
rodziców, którzy nie są w stanie samotnie
utrzymać swoich dzieci, ale i wobec budżetów: państwowego i samorządowego.
Ograniczeniu praktyk polegających na
uchylaniu się od płacenia alimentów mają
służyć m.in. zmiany w ustawie o udostęp-

nianiu informacji gospodarczych wprowadzone przez ustawę z 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, które weszły w życie 1 października 2008 r. Od tego dnia wójtowie
burmistrzowie i prezydenci miast będą
mogli przekazywać do biur informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach każdego dłużnika w razie powstania zaległości
w opłacaniu przez niego alimentów za
okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Jednym z biur informacji gospodarczej jest
InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA. Zajmuje się ono gromadzeniem
i udostępnianiem informacji gospodarczej,
czyli informacji o rzetelnym lub nierzetelnym wywiązywaniu się z zobowiązań
płatniczych konsumentów i przedsiębiorców. Jako jedyne na dzień dzisiejszy biuro
informacji gospodarczej posiada również
bezpośredni dostęp do danych sektora

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA zajmuje
się gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczych, czyli informacji o rzetelnym lub nierzetelnym
wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych konsumentów i przedsiębiorców.
Dane o konsumentach i przedsiębiorcach przesyłają do
InfoMonitora m.in. banki, firmy pożyczkowe, finansowe,
leasingowe, telekomy, zakłady ubezpieczeń, firmy dostarczające energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, dostawcy internetu, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Wpisanie dłużnika do ewidencji biur informacji gospodarczych jest możliwe pod warunkiem, że podstawowa należność wynosi minimum 200 złotych i termin
jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej. Dodatkowym wymogiem jest konieczność poinformowania dłużnika, że jego dane wraz z informacją o wie-

bankowego i wymienia się z tym sektorem
informacjami gospodarczymi uzyskanymi
z rynku pozabankowego. Wpisanie dłużnika do ewidencji InfoMonitora może
bardzo utrudnić życie nierzetelnym dłużnikom.
Dla osoby, która nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, problemem może być
pozyskanie następnego kredytu, zakup
telefonu komórkowego czy innej usługi,
gdyż zarówno banki, jak i firmy teleko-

rzytelności zostaną przekazane do biura informacji
gospodarczej.
Oprócz własnej Ewidencji Dłużników, InfoMonitor jako
jedyne z biur informacji gospodarczej w Polsce ma bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych sektora
bankowego. Źródłem tych informacji są: Biuro Informacji
Kredytowej SA – międzybankowy system wymiany informacji, zawierający informacje gospodarcze o konsumentach, będące wynikiem przeszukania rachunków kredytowych posiadanych przez klientów banków, a także Związek
Banków Polskich – rejestr zawierający negatywne informacje finansowe o konsumentach i przedsiębiorcach.
Kontakt: Lidia Roman
Rzecznik prasowy InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA
Tel. (22) 486 56 16, 0 601 055 610
E-mail: lidia.roman@infomonitor.pl

munikacyjne czy prowadzące sprzedaż
na raty pilnie weryfikują rzetelność osób
w zasobach udostępnianych przez InfoMonitor. – Świadomość tego jest dużym
bodźcem dla dłużników do terminowego
regulowania zobowiązań. Zanim jednak
wpiszemy kogoś do naszej Ewidencji
Dłużników, wysyłane jest do niego wezwanie do zapłaty z odpowiednim zapisem ostrzegawczym. Ponad połowa tych,
którzy je otrzymują od razu postanawia

uregulować dług. Tylko w tym roku nasi
klienci odzyskali już ponad 75 milionów
złotych – wyjaśnia Mariusz Hildebrand,
prezes InfoMonitora.
Informacje o nierzetelnych dłużnikach
sprawdzają w Ewidencji Dłużników InfoMonitora nie tylko banki, ale także firmy leasingowe, telekomunikacyjne i pożyczkowe. Dzięki temu są w stanie lepiej
ocenić rzetelność osoby, z którą zostanie
podpisana umowa. 
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