


 \ ERIF przeznacza 50%  

wartości abonamentu  

na działania wspierające 

odzyskiwanie należności.

 \ Do Koalicji może przystąpić 

każda jednostka samorządu 

terytorialnego, która zdecyduje 

się promować pozytywne 

postawy płatnicze mieszkańców, 

czyli dopisywać do bazy ERIF 

informacje o regulowanych 

płatnościach.

 \ Każdy członek po min. 

3 miesiącach od aktywnego 

uruchomienia inicjatywy 

otrzymuje certyfikat 

potwierdzający działania 

na rzecz promowania 

pozytywnej kultury płatniczej 

mieszkańców. 

 \ ERIF wspiera każdego 

członka Koalicji 

w komunikacji 

z mieszkańcami 

w zakresie dołączenia 

do nowej inicjatywy.

 \ Przystąpienie każdego  

członka do Koalicji jest 

komunikowane przez  

ERIF publicznie.

 \ Członek Koalicji może 

dopisywać informacje 

pozytywne i negatywne 

bez ograniczeń.

budowanie poczucia lokalnej 
przynależności i odpowiedzialności 
za kondycję finansową swojego 
miasta, gminy i powiatu

budowanie pozytywnej kultury 
płatniczej społeczeństwa

wspieranie mieszkańców 
miast i gmin w dostępie 
do usług 

wspieranie osób 
(w szczególności młodych), 

które nie mają historii 
kredytowej i i płatniczej 

w budowaniu i potwierdzeniu 
swojej wiarygodności 

płatniczej 

premiowanie 
pozytywnych 

postaw płatniczych 
mieszkańców



 \ ERIF przeznacza 50%  

wartości abonamentu  

na działania wspierające 

odzyskiwanie należności.

Według danych ERIF BIG S.A. 

aż 84% osób, które zostały 

nagrodzone za terminowe 

spłacanie należności, utrzymuje 

w przyszłości pozytywną postawę 

płatniczą, a 67% z nich spłaca 

zobowiązania przed terminem 

wymagalności.

84%

67%

pozytywna postawa 
płatnicza

Polacy płacą swoje 
zobowiązania, dlatego 

warto honorować 
dobrych płatników 

i wspierać takie 
postawy płatnicze.

Budowanie wizerunku 
wiarygodnego 

płatnika to skuteczny 
instrument motywujący 

mieszkańców 
do płacenia w terminie. 

Pozytywna historia płatnicza 
to większe zaufanie wśród 
uczestników rynku, wzrost 

aktywności rynkowej 
konsumentów i podmiotów, 

a także wskaźnika 
bezpiecznych transakcji 

w regionie.

Członkostwo w Koalicji 
pozwala zwiększyć zaufanie 
mieszkańców do samorządu 

i wzmacnia społeczną 
odpowiedzialność za 

kondycję finansową swojej 
gminy lub miasta.  

Honorowanie dobrego 
płatnika w gminie to 
działanie, które już 

 w niedalekiej przyszłości 
może zyskać szczególne 

znaczenie dla stabilizowania 
  dochodów i budżetów 

samorządowych. 
  

zobowiązania spłacane 
przed terminem



KOMUNIKACJA 
INICJATYWY  

dla miasta  
i mieszkańców

Każde miasto, które przystąpi 

do Koalicji wesprzemy 

w informowaniu mieszkańców 

o działaniach ułatwiających 

im skorzystanie z inicjatywy 

budowania pozytywnej historii 

płatniczej, tj.:

landing page informacyjny 

plakaty z informacją ogólną 

o inicjatywie

ulotki informacyjne i motywujące 

do pozytywnych postaw i spłaty 

zadłużenia 

naklejki z emblematem i hasłem 

inicjatywy

broszury do dystrybuowania 

w urzędzie lub korespondencji 

z załączonym formularzem zgody 

na przekazywanie danych

znaki graficzne do umieszczania 

na stronach www, w programach 

finansowych, księgowych itp.


