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AMRON Nasze bezpieczeństwo!

Rzetelna informacja

System BANKOWY REJESTR
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Z sukcesem stosowany od lat!

Podstawowy System weryfikacji klienta,
wykorzystywany przez banki  w pierwszej fazie oceny ryzyka

Szeroka wiedza o klientach wysokiego ryzyka. 
Ostrzeżenie przed nierzetelnymi uczestnikami obrotu gospodarczego.Ochrona

Wstępna ocena ryzyka związanego z klientem.
Poprawa bezpieczeństwa operacji i wzrost efektywności działań.Prewencja

Dostęp do danych w ciągu zaledwie kilku sekund.Szybkość

Jasne i czytelne raporty o 
nie regulują zobowiązań wobec banków, w tym o poręczycielach.

przedsiębiorcach i konsumentach, którzy
Uniwersalność

Centralna Baza Danych Systemu jest zasilana przez banki komercyjne
i spółdzielcze.Powszechność

Bieżąca aktualizacja danych w trybie on-line.Aktualność

Obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.Pewność

2 miliony informacji (dane z kwietnia 2011 r.). 
także tych, których zobowiązania wygasły nawet do 5 lat po spłacie.

Dostęp do danych o klientach,
Skala

Atrakcyjne ceny.
Nieograniczona liczba pobieranych informacji w abonamencie.Atrakcyjność

Elastyczność
Obsługa i warunki współpracy dopasowane do indywidualnych potrzeb banku.
Możliwość integracji dostępu z systemem informatycznym banku.

Dostępność
Brak wymogu instalacji specjalistycznego oprogramowania.
Możliwość obsługi Systemu za pomocą zwykłej przeglądarki www. 

System BANKOWY REJESTR umożliwia
wymianę informacji identyfikujących
klientów, którzy nie wywiązują się ze
zobowiązań wobec banków.

Dane dotyczą zobowiązań wymagalnych
od co najmniej 60 dni, w sytuacji, gdy po
upływie 30 dni od poinformowania
o zamiarze przetwarzania danych
w Systemie, ich łączna wartość przekracza
200 zł (dla konsumentów) lub 500 zł (dla
przedsiębiorców).

W ostatnich latach zdecydowanie szybciej rośnie liczba konsumentów i przedsiębiorców zgłaszanych do 
Centralnej Bazy Danych Systemu BANKOWY REJESTR. Ta tendencja jest zauważalna również obecnie.

System pracuje w trybie on-line,  w istotny sposób skraca czas wstępnej oceny klienta zgodnie z regulacjami 
nadzorczymi.

Liczba informacji w Systemie BANKOWY REJESTR (2000 - IV 2011 r.)
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