Wniosek o ujawnienie informacji
gospodarczych podmiotom uprawnionym
do złożenia w naszej siedzibie lub korespondencyjnie

Informacje
1. Jeżeli chcesz otrzymać raport, uzupełnij czytelnie poniższe
dane i postępuj zgodnie z krokami.

2. Raport udostępnimy na podstawie art. 25 Ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych.

3. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi
Klienta, nr tel. 22 59 42 515, e-mail: bok@erif.pl

Na podstawie tego wniosku przygotujemy raport zawierający
informacje gospodarcze, jakie na temat wybranej firmy lub
konsumenta zgromadziliśmy w naszej bazie.

Wstaw znak „×” w poniższym polu jeśli chcesz
otrzymać dodatkowo:
\\

informacje jakie podmioty (np. bank, firma pożyczkowa,
usługodawca) sprawdzały Twoją firmę w naszej bazie:
Zamawiam dodatkowo raport z Rejestru Zapytań   	
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Wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych
podmiotom uprawnionym
Odbierz raport w 5 krokach

1.

Uzupełnij dane instytucji, którą reprezentujesz:
Nazwa

NIP

Adres rejestrowy
ulica i numer domu/lokalu

kod pocztowy i miejscowość

Adres korespondencyjny, na który mamy wysłać raport: [i]
ulica i numer domu/lokalu
kod pocztowy i miejscowość

[i]

Jeśli jest inny od rejestrowego

Numer telefonu do kontaktu:
Zadzwonimy, aby uzupełnić ewentualne braki we wniosku.

2.

Uzupełnij dane dotyczące zapytania:
przesiębiorca

konsument

NIP lub inny numer identyfikacyjny [i]

[i]

Jeśli pytasz o firmę, której siedziba jest za granicą lub konsumenta, który nie ma polskiego obywatelstwa możesz podać
inny numer identyfikacyjny/inny numer potwierdzający tożsamość.

miejscowość, data

3.
4.
5.

PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość [i]

czytelny podpis, stanowisko, pieczęć osoby
upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

Zapłać za raport. Aktualne ceny publikujemy na erif.pl.
Nasz nr rachunku: 94 1240 6003 1111 0000 4939 5839
Podpisany wniosek przekaz naszemu pracownikowi lub wyślij na adres:
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Jeśli składasz wniosek korespondencyjnie oczekuj na przesyłkę z raportem. Raport
wyślemy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku lub zaksięgowania wpłaty.
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Podmiot składający wniosek
Prokurator Generalny – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym
lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego
od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską
ma prawo występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub
karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu – na zasadach i w trybie
określonym w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125);

Komendant Główny Policji – na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ust. 1d i 1e ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125);

Komendant Służby Ochrony Państwa – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków
przewidzianych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138,
z późn. zm.);

Szef Kancelarii Sejmu – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie
z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125);
Organy Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
508 z późn. zm.);

Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
Naczelnicy urzędów skarbowych lub dyrektorzy izb skarbowych – w związku z toczącym się
przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się
postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione
w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa celnego
i podatkowego;
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie nadzoru wykonywanego przez Komisję
Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 298 i 326);

Prezes Najwyższej Izby Kontroli – w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to niezbędne
do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000);

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r.
poz. 53 i 125);

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, tel. 22 59 42 515, biuro@erif.pl, NIP 526-27-53-128, REGON
015613573, KRS nr 0000182408 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 4 600 000 wpłacony w całości.
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