Cennik za udostępnianie informacji
gospodarczych oraz informacji
z Rejestru Zapytań podmiotom
uprawnionym
Obowiązuje od 18.02.2020 r.

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

Opłata za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczej na temat
wybranego konsumenta lub podmiotu niebędącego konsumentem
Raport o firmie

13,00 PLN

Raport o konsumencie

13,00 PLN

Opłata za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczej z Rejestru Zapytań
na temat wybranego konsumenta lub podmiotu niebędącego konsumentem

Raport z Rejestru Zapytań raz na 6 miesięcy

bezpłatnie

Raport z Rejestru Zapytań częściej niż raz na 6 miesięcy

13,00 PLN

Podstawa prawna
•

Art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 5 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje
•

Podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

•

W przypadku, gdy wysokość opłaty w umowie o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej pomiędzy Biurem, a
składającym wniosek została określona w innej wysokości, pobiera się opłatę w wysokości określonej w tej umowie, nie
wyższej jednak niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

•

Uzyskanie informacji z Rejestru Zapytań jest bezpłatne, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych
przypadkach uzyskanie informacji z Rejestru Zapytań podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie
wyższej jednak niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Podana cena jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek VAT
wg obowiązującej stawki.
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