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J est to usługa szczególnie cenna 
w sytuacji, gdy w Polsce zaczyna 
narastać problem nadmiernego za-

dłużenia i klienci banków powinni być 
w większym niż dotychczas stopniu 
„prześwietlani”. Wiele wskazuje na to, że 
stosowane do tej pory przez banki pro-
cedury oceny zdolności i wiarygodności 
kredytowej klientów nie do końca oka-
zują się wystarczające.

Rośnie popyt na raporty
Nacisk na te „sprawy” kładzie także 
uchwalona przez Komisję Nadzoru Fi-
nansowego Rekomendacja T. Zgodnie 
z jej zapisami „bank powinien posiadać 
systemy monitorowania detalicznych 
ekspozycji kredytowych”. Czytamy 
w niej także, że „przez cały okres obo-
wiązywania umowy kredytowej (...) 
bank powinien monitorować wiarygod-
ność kredytową osób zobowiązanych 
do spłaty”, a „przy ocenie zdolności 
kredytowej klienta detalicznego banki 
powinny korzystać z baz danych w celu 
weryfikacji poziomu zadłużenia klien-
tów i historii spłat”.
I banki w coraz większym stopniu ko-
rzystają z nich, co obrazuje liczba ra-
portów kredytowych pobranych przez 
instytucje finansowe z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. W zeszłym roku ich 
liczba wzrosła aż o ponad 45 proc. w po-
równaniu z 2008 r. i wyniosła 28,5 mln. 
Zdecydował o tym przede wszystkim 
dwuipółkrotny wzrost sprzedaży rapor-
tów monitorujących. Do końca sierp-
nia 2010 r. BIK udostępnił bankom 
23,3 mln raportów, czyli o 33 proc. wię-
cej niż w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku. Obserwowany już w zeszłym 
roku wysoki popyt na raporty wynika 
z tego, że banki zaczęły bardziej aktyw-
nie badać swoje portfele pod kątem oce-
ny ryzyka kredytowego.
Jak twierdzi Piotr Woźniak, dyrektor 
Departamentu Klienta Detalicznego 

w BIK S.A., właśnie dzięki takim produk-
tom, jak raporty kredytowe i monitorują-
ce, które bank może uzyskać w biurze na 
temat każdego kredytobiorcy, zwiększa 
się bezpieczeństwo funkcjonowania sys-
temu bankowego i jego klientów.
W szybkim tempie rośnie przede wszyst-
kim popyt na raporty monitorujące. 
Zawierają one bowiem tak cenne infor-
macje, jak liczba czynnych rachunków 
kredytowych klienta, w ilu bankach je 
posiada oraz jak spłaca swoje zobowią-
zania kredytowe. Bank, mając do dyspo-
zycji raport monitorujący i informacje 
o dochodzie klienta, może ocenić, czy 
nie jest on już przypadkiem nadmiernie 
zadłużony.
Z doświadczeń wynika jednak, że to już 
nie wystarcza i w obecnej sytuacji nara-
stania problemu nadmiernego zadłuże-
nia i zwiększonej mobilności klientów 
na rynku kredytowym dotychczasowy 
statyczny model analizowania danych 
na temat kredytobiorcy zaczyna zawo-
dzić. Świadczy o tym chociażby nara-
stanie nadmiernego zadłużenia wśród 
emerytów i zajmowanie ich świadczeń 
na rzecz niespłaconych zobowiązań wo-
bec banków.
Aby zapobiec takim sytuacjom, warto 
zastosować dynamiczny sposób anali-
zowania danych pokazujący zachowania 
kredytobiorców w określonych prze-

działach czasowych: kwartalnych, mie-
sięcznych czy nawet tygodniowych.

Nowatorska usługa
Takie właśnie nowe podejście do bada-
nia zachowań kredytobiorców zasto-
sowane jest w proponowanej bankom 
przez BIK nowej usłudze – BIK Data 
Monitoring.
– Porównując ten produkt z raportem 
monitorującym, możemy powiedzieć, 
że BIK Data Monitoring to film, a raport 
monitorujący to tylko jedno z zawartych 
w nim zdjęć – mówi Piotr Woźniak.
Korzystając z BIK DM bank może mo-
nitorować swój portfel, identyfikując 
cyklicznie (np. co miesiąc) grupę kre-
dytobiorców, którzy przeszli z lepszej 
do gorszej klasy zagrożenia ryzykiem 
nadmiernego zadłużenia. Warto sobie 
uświadomić, że jeśli w ciągu kwartału mi-
gruje tak ok. 6,8 proc. kredytobiorców, to 
dotyczy to aż 930 tys. osób z otwartymi 
zobowiązaniami kredytowymi. Pokazuje 
to dynamikę procesu migracji klientów 
pomiędzy grupami o różnym stopniu za-
grożenia tym zjawiskiem.
– Dlatego tak ważne jest monitorowanie 
przez banki portfeli kredytowych. Tym 
bardziej że w ciągu kwartału łącznie po-
nad 11 proc. kredytobiorców zmienia 
klasę zagrożenia nadmiernym zadłuże-
niem – podkreśla Piotr Woźniak.

Usługa na czasie
Grażyna Garlińska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków, Biuro Informacji Kredytowej przygotowało 
nową usługę – BIK Data Monitoring (BDM), czyli monitorowanie portfela kredytowego.

BIK Data Monitoring to:

n  monitoring całego portfela kredytowego danej instytucji finansowej,

n  cykliczne monitorowanie od 4 do 12 razy rocznie,

n  korzystanie z kryteriów monitoringu, przygotowanych przez BIK, takich 
jak BIKSco CreditRisk i BIK Debt Index,

n  możliwość zdefiniowania przez bank własnych, unikalnych kryteriów 
monitorowania,

n  monitorowanie portfela kredytobiorców wg kilku równoległych zesta-
wów kryteriów.
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Aby skutecznie monitorować zachowa-
nie kredytobiorców, należy monitoro-
wać ich wszystkich. Tym bardziej że są 
oni coraz mniej lojalni, natomiast co-
raz bardziej mobilni. Takie zachowania 
„wymusza” na nich w dużym stopniu 
konkurencja między bankami i walka o 
klientów. – Przed weryfikacją danych o 
kredytobiorcach nie wiemy bowiem, dla 
których z nich wystąpiły zdarzenia mo-
gące mieć wpływ na poziom oceny ryzy-
ka kredytowego – mówi Piotr Woźniak. 
– Aby to określić, trzeba za każdym ra-
zem weryfikować dane wszystkich kre-
dytobiorców.
Taką możliwość daje właśnie nowa usłu-
ga BIK Data Monitoring oferowana ban-
kom przez Biuro Informacji Kredytowej.

Zalety monitorowania
Z pewnością warto z niej skorzystać. 
Tym bardziej że dotychczasowe staty-
styczne modele oceny kredytobiorców 
budowane wewnątrz banków w oparciu 
o dane własne mogą nie do końca pre-
cyzyjnie oceniać ryzyko. Niezmiernie 
trudno jest bowiem uwzględnić ryzy-
ko profilu klientów nadmiernie zadłu-

żonych, którzy nie wykazują żadnych 
opóźnień w spłacie. Z kolei modele 
ogólne uwzględniające dane BIK, ta-
kie jak BIKSco CreditRisk, nie mają 
dostępu do danych o dochodach. Poza 
tym identyfikacja przez banki klientów 
z prawdopodobieństwem nadmiernego 
zadłużenia może okazać się trudna. Pro-
blem tkwi w rozproszeniu zadłużenia 
takich klientów w wielu bankach.
Jak zauważa Piotr Woźniak, z perspekty-
wy danych jednej instytucji finansowej 
niezmiernie trudno poprawnie wnio-
skować o ich rzeczywistym profilu ry-
zyka kredytowego. Taką możliwość daje 
natomiast BIK Data Monitoring. W pa-
kiecie z nią BIK proponuje bowiem 
wskaźnik BIK Debt Index, oceniający 
szanse występowania nadmiernego za-
dłużenia wśród kredytobiorców. To tak-
że nowy produkt oferowany bankom. 
Wykorzystany w nim model statystycz-
ny pozwala na identyfikację i klasyfika-
cję klientów według oceny nadmierne-

go zadłużenia do jednej z czterech klas 
(A, B, C, D), o zróżnicowanym udziale 
kredytobiorców nadmiernie zadłużo-
nych w każdej z nich. 
Status zadłużenia klientów określony 
został na podstawie przedziałów wskaź-
nika Debt to Income (DTI), który jest 
miarą miesięcznego dociążenia do-
chodów klienta zobowiązaniami wy-
nikającymi z posiadanych kredytów. 
Konstruując BIK Debt Index, wyko-
rzystano dane ponad 600 tys. klientów 
z bazy BIK, w wypadku których była 
informacja o ich dochodach. Co ważne, 
sam wskaźnik umożliwia jednak okre-
ślanie poziomu zagrożenia zjawiskiem 
nadmiernego zadłużenia, bez wyko-
rzystywania informacji o dochodach. 
Dzięki temu może być on wyznaczany 
dla wszystkich kredytobiorców znaj-
dujących się w bazie BIK. Korzystną 
propozycją jest więc możliwość skorzy-
stania z BDI w ramach usługi BIK Data 
Monitoring.
BIK oferuje także w tym pakiecie oceny 
punktowe BIKSco CreditRisk. Są one 
doskonałą syntetyczną miarą profilu 
ryzyka kredytobiorcy, jaki jest repre-

zentowany poprzez dane zgromadzone 
w bazie BIK Klient Indywidualny. Wpro-
wadzając taką miarę, można w prosty 
sposób segmentować kredytobiorców 
według ich obecnego i potencjalnego 
ryzyka kredytowego.

Bank decyduje o kryteriach
Trzeba zaznaczyć, że określenie kry-
teriów monitoringu należy jednak do 
banku. – My możemy jedynie dodatko-
wo zaproponować w ramach BIK Data 
Monitoring swoje dwa kryteria, tj. BIK 
Debt Index i BIKSco CreditRisk – mówi 
Piotr Woźniak.
To bank decyduje, pod jakim kątem chce 
monitorować swoich kredytobiorców. 
Do Biura Informacji Kredytowej należy 
natomiast wykonanie całego przedsię-
wzięcia i przedstawienie bankowi wyni-
ku monitoringu. Efektem końcowym tej 
usługi jest wskazanie przez BIK kredy-
tobiorców, którzy spełniają kryteria mo-
nitorowania wyznaczone przez bank.

Usługa BIK Data Monitoring daje moż-
liwość kreowania unikalnych kryteriów 
monitorowania. Jest oczywiste, że w ra-
mach kształtowania polityki zarządzania 
ryzykiem w instytucjach finansowych każ-
da z nich będzie chciała odrębnie definio-
wać kryteria weryfikacji i monitorowania 
zachowań kredytowych swoich klientów.
Warto podkreślić, że w ramach BDM 
możliwe jest uruchamianie niezależnie 
od siebie różnych zestawów kryteriów 
biznesowych. BIK dopuszcza możli-
wość przetwarzania do pięciu niezależ-
nych zestawów kryteriów biznesowych. 
Każdy z nich może być uruchamiany 
według odrębnego harmonogramu i za-
wierać unikalne kryteria.
Wiadomo, że inny zestaw kryteriów 
trzeba zastosować do celów marketin-
gowych, a inny do oceny ryzyka. – Po-
trzeby banków zamawiających usługę 
BIK Data Monitoring mogą być bardzo 
zróżnicowane. Jesteśmy na to przygoto-
wani – mówi Piotr Woźniak.
BIK nie ogranicza sposobu, w jaki banki 
będą definiowały swoje kryteria. Zgod-
nie z nimi na wykazie kredytobiorców 
mogą się znaleźć tylko te grupy, który-
mi bank jest zainteresowany, natomiast 
pozostałe pominięte.

System wczesnego ostrzegania
BIK Data Monitoring to usługa, dzięki 
której banki mogą uzyskać wszechstron-
ną wiedzę o kredytobiorcach. To z kolei 
przekłada się na lepsze wyniki banków, 
które dzięki BDM mogą lepiej zarządzać 
ryzykiem oraz prowadzić skuteczniejszą 
politykę marketingu i sprzedaży. Korzy-
stając z BIK Data Monitoring mają moż-
liwość zbudowania systemu wczesnego 
ostrzegania, natychmiast wychwytując 
klientów, u których pojawiają się pro-
blemy ze spłatą kredytów we wszystkich 
bankach, w których są zadłużeni. Mając 
taką informację, bank może precyzyjnie 
dobrać klientów do akcji marketingo-
wej, lepiej dostosować swoją ofertę do 
ich potrzeb i możliwości oraz racjonal-
niej zarządzać posiadanymi przez nich 
limitami.
– Jesteśmy po to, aby pomagać ban-
kom – twierdzi Piotr Woźniak. Przede 
wszystkim oferując im informacje 
o kredytobiorcach. Teraz już nie tylko 
raporty, ale także produkty przetworzo-
ne, zaawansowane, takie jak BIK Data 
Monitoring.
Takie usługi oferują już biura kredytowe 
w innych krajach i banki chętnie z nich 
korzystają.  n

Z perspektywy danych jednej instytucji finansowej 
niezmiernie trudno poprawnie wnioskować 

o rzeczywistym profilu ryzyka kredytowego klientów.


