
Zakładanie konta BIK

Proces wygenerowania Raportu BIK jest szybki i niewymagający wychodzenia z domu. Lecz jeśli 
pojawiłyby się jakiekolwiek kwestie do zweryfikowania, na pewno znajdziesz na nie odpowiedzi 
w poniższej instrukcji. Krok po kroku wyjaśnimy Ci jak, w sposób sprawny i wygodny, założyć 
konto w BIK.

Na sam początek przygotuj dokument który pozwoli Ci na potwierdzenie tożsamości w trakcie 
zakładania konta. Takim dokumentem może być:

1. Dowód osobisty,
2. Karta pobytu,
3. Paszport.

Istotną kwestią jest to że aby potwierdzić swoją tożsamość, należy dokonać przelewu na kwotę 
1 zł, z konta które jest zarejestrowane na Twoje dane osobowe.

Wszystko już przygotowane? Świetnie! Odwiedź stronę www.bik.pl i w prawym górnym rogu 
znajdziesz opcje „Załóż konto”. 



I już Twoim następnym krokiem jest uzupełnienie danych w sposób zgodny z prawdą. Poniżej 
przykładowo uzupełniony raport. 

Stamtąd przejdziesz do „Rejestracja i zakup Raportu BIK”.



Gdy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, musisz zaakceptować wszystkie 
wymagane zgody uprzednio zaznajamiając się z regulaminem i przejść dalej korzystając ze 
stosownego przycisku w prawym, dolnym rogu.



Następnie czeka Cię weryfikacja wprowadzonych danych. Upewnij się raz jeszcze czy nie wkradł 
się żaden błąd i jeśli wszystko się zgadza, przejdź dalej korzystając z identycznie ulokowanego 
co poprzednio przycisku.

Teraz czas na weryfikacje tożsamości. Musisz zrobić przelew na kwotę 1 zł z konta które NALEŻY 
DO CIEBIE. Dane właściciela konta MUSZĄ być identyczne z danymi na które zakładasz konto 
w BIK. 



Wybierasz swój bank z listy. Jeśli nie będzie go na niej, na samym dole wybierz opcję „Mam 
konto w innym banku”. Po dokonaniu przelewu należy poczekać na weryfikacje danych ze 
strony BIKu. Zwykle proces ten zajmuje koło 10 minut, ale może to trwać do 2 dni roboczych. 
Gdy tylko przelew zostanie przyjęty a Twoje dane zweryfikowane, otrzymasz maila z linkiem 
aktywacyjnym.

Po wykonaniu instrukcji zawartych w mailu Twoje konto powinno być już aktywne, 
Ty natomiast będziesz mógł przejść do pobrania raportu BIK.


