Komunikat
Prezesa Zarządu ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
do przedstawicieli sądów i jednostek samorządu terytorialnego
Szanowni Państwo,
20 marca 2015 roku ogłoszona została ustawa z dnia
20 lutego 2015 roku o zmianie Ustawy – Kodeks karny
oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).

Kogo dotyczą zmiany w ustawie?

›

sądów właściwych zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,

›

jednostek samorządu terytorialnego,
które realizują zadania przewidziane
w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku
o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów,

›

jednostek samorządu terytorialnego,
które realizują zadania na podstawie
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Co się zmieniło?
Wspomniany akt prawny wprowadził m.in. obowiązek
przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczej,
działających na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010
roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm),
danych o powstaniu zaległości z tytułu określonych
zobowiązań publicznoprawnych.

Współpraca z ERIF – dlaczego warto?
Zapraszam do współpracy wszystkie jednostki objęte
obowiązkiem przekazywania informacji gospodarczych.
Przekazywanie danych o zaległościach do każdego biura
informacji gospodarczej pozwoli Państwu w pełni realizować
wspomniany obowiązek ustawowy.

Jak to zrobić?
1. Należy wejść na stronę internetową www.system.erif.pl
2. Kolejny krok to założenie konta w Systemie ERIF poprzez
Elektroniczny Generator Konta Klienta – link do instrukcji
znajduje się tutaj.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują
wsparcia w procesie rejestracji konta
w Systemie ERIF, zachęcam do kontaktu
z Działem Klienta Instytucjonalnego:
tel. 71 790 29 08
e-mail: administracja@erif.pl
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