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Spotkanie o możliwościach współdzielenia informacji pożyczkowej (Warszawa, 09 września 2015 r.)

Szanowni Państwo,
dziękując uczestnikom za aktywny udział, Krajowej Izbie Gospodarczej za gościnność, jak i wszystkim
za okazane zainteresowanie, pragniemy w tym krótkim liście podsumować odbytą dyskusję.
Deltavista, jako neutralna wywiadownia gospodarcza, przy współpracy z wieloma przedstawicielami
branży pożyczkowej opracowała i wdrożyła rozwiązanie systemowe, które umożliwia poufną wymianę
informacji o wnioskach i pożyczkach.
Rozwiązanie nie tworzy nowej bazy danych, lecz stanowi techniczną implementację wymiany
informacji między jego użytkownikami, zapewniając przy tym poufność i bezpieczeństwo
przetwarzanych danych.
Trzy podmioty: Provident Polska SA, Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., TAKTO Sp. z o.o. Sp. J. biorą
udział w pierwszym wdrożeniu rozwiązania, którego nazwa brzmi:

Dążymy do tego, aby na starcie w rozwiązaniu dostępna była informacja o blisko 1 milionie
pożyczkobiorców z ich pełną historią kredytową z ostatnich 12 miesięcy, sięgającą nawet do 3 lat
wstecz. Ponieważ z majowego raportu KPF „Sektor firm pożyczkowych w Polsce” wynika, że w 2014 r.
sektor pozabankowy udzielił pożyczek ponad 1.4 mln osób, już na starcie rozwiązanie oferuje
najbardziej kompletne i aktualne branżowe „źródło wiedzy” (>70%).
Wielu pożyczkodawców traktuje rozwiązanie jako sposób na pozyskanie istotnych danych z sektora i
jako komplementarne do innych źródeł danych, jakimi są BIG-i z informacją gospodarczą z różnych
działów gospodarki, czy BIK z informacją bankową.
Dlatego firmy pożyczkowe postrzegają rozwiązanie jako „okno na świat pożyczek”, umożliwiające w
sposób systematyczny rzetelną i atrakcyjną kosztowo ocenę sytuacji każdego wnioskodawcy.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc niniejszym potwierdzić, że po dwóch latach intensywnych
przygotowań rozwiązanie zostało wdrożone. Dziękujemy podmiotom, które przystąpiły do jego
współtworzenia za zaangażowanie i okazane nam zaufanie.
Wszystkich zainteresowanych możliwością współdzielenia danych gorąco zapraszamy do kontaktu.
Z pozdrowieniami,
w imieniu całego zespoły Deltavista
Dariusz Szafrański (d.szafranski@deltavista.com )
(Prezes Zarządu)
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