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Szanowny Przedsiębiorco,  

Utrata płynności finansowej spowodowana opóźnieniem w płatnościach za towar lub usługę
może narazić Twoją firmę na straty i spadek konkurencyjności na rynku. Dlatego tak ważny
jest wybór i dokładna weryfikacja firm, z którymi zamierzasz współpracować.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
uruchomiliśmy nowoczesny, uniwersalny serwis internetowy VERIF.PL, w którym szybko
i skutecznie:

▪ zweryfikujesz wiarygodność Kontrahentów lub konkurencji,

▪ wykorzystasz narzędzia prewencyjne poprawiające terminowe spłaty należności,

▪ skorzystasz z narzędzi wspomagających windykację należności,

▪ otrzymasz Certyfikat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

Serwis VERIF.PL został przygotowany we współpracy z liderem polskiego rynku windykacji
KRUK S.A., biurem informacji gospodarczej działającym pod kontrolą Ministerstwa
Gospodarki – ERIF BIG S.A. oraz z międzynarodową Wywiadownią Gospodarczą - Bisnode
Polska.

VERIF.PL to jedyne, unikalne na polskim rynku połączenie usług 
prewencji i windykacji w ramach jednej oferty.

VERIF.PL to jedyne, unikalne na polskim rynku połączenie usług 
prewencji i windykacji w ramach jednej oferty.
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Specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy przygotowaliśmy
kompleksowy pakiet usług wspomagający podejmowanie
bezpiecznych decyzji biznesowych oraz poprawiający
rotację należności i poprawę płynności finansową:

▪ Sprawdzanie firm w Biurze Informacji 
Gospodarczej ERIF.

▪ Pobieranie raportów ze wszystkich BIG
w Polsce – Raport Jednolity.

▪ Zestaw narzędzi prewencyjnych
i wspomagających windykację 
nieuregulowanych należności.

▪ Certyfikat Wiarygodności PEWNY 
KONTRAHENT.

▪ Zgłaszanie firm na Giełdę Wierzytelności 
VERIF.PL.

▪ Sprawdzanie firm w Wywiadowni 
Gospodarczej Bisnode Polska,

▪ Dostęp do raportów Verdict.

▪ Dostęp do wyszukiwarki firm
w KRS oraz CEIDG.

Działamy w myśl zasady:
„Korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy”.
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Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie VERIF.pl Korzystaj bez abonamentu, 
opłacaj poszczególne usługi lub wybierz umowę z niskim abonamentem 
miesięcznym.



Giełda Wierzytelności
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Giełda Wierzytelności VERIF.PL to internetowa platforma umożliwiająca publikację
ogłoszeń o sprzedaży nieuregulowanych wierzytelności.
Na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL można zamieścić wyłącznie niesporne
i wymagalne wierzytelności powstałe w związku z wykonywaną działalnością
gospodarczą lub inną działalnością statutową firm. Dbamy o rzetelność
zamieszczanych danych, dlatego wystawiana wierzytelność musi być właściwie
udokumentowana.

Dodanie wierzytelności do Giełdy Wierzytelności VERIF jest proste i trwa jedynie 
kilka minut.

Informacja o długu wystawiona na Giełdę Wierzytelności  VERIF.PL jest widoczna 
w Internecie bez ograniczeń i dostępna dla każdego użytkownika.

Na Giełdę Wierzytelności można zgłaszać wszystkie nieuregulowane
wierzytelności niezależnie od okresu przeterminowania, wysokości kwoty faktury
lub rachunku.



Usługi związane
z Giełdą Wierzytelności
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Nieograniczony bezpłatny dostęp, publikacja ogłoszeń o sprzedaży, składanie
propozycji zakupu, aktualizacja danych dłużników na Giełdzie Wierzytelności
VERIF.PL.

Publikowanie danych dłużnika oraz ogłoszenia w wyszukiwarkach
internetowych tak, aby dostęp do nich miała jak największa liczba
użytkowników Internetu.

Zawiadamianie listownie, telefonicznie i pocztą elektroniczną dłużnika
o wystawieniu nieuregulowanego przez niego zobowiązania na Giełdzie
Wierzytelności VERIF.PL. Udostępnianie wzorów pism wezwań do zapłaty
i monitów do Kontrahentów.

Udostępnianie specjalnie spersonalizowanych pieczęci prewencyjnych
w formie elektronicznej lub w formie automatu stemplarskiego,
ostrzegających o dotkliwych konsekwencjach zalegania z płatnością
i mobilizujących do terminowych płatności.

Korzystanie z funkcjonalności sprawdzania podstawowych informacji 
rejestrowych i monitorowania jest bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich 
użytkowników zarejestrowanych w serwisie VERIF.pl



Wyszukiwarka firm 
oraz 

Wywiadownia Gospodarcza

Zanim przystąpisz do rozmów biznesowych z Kontrahentem, dowiedz się kim
jest i jaka jest jego kondycja finansowa. Podstawą sukcesu naszych Klientów
jest właśnie precyzja w doborze partnerów biznesowych.

▪ VERIF.PL to unikatowa wyszukiwarka internetowa zawierająca informacje 
gospodarcze, które pozwolą Ci zweryfikować Kontrahentów pod kątem 
ich wiarygodności.

VERIF.PL współpracuje z Bisnode Polska Sp. z o. o. Baza danych firm
pochodząca z Bisnode zawiera informacje o przedsiębiorstwach
zarejestrowanych w Polsce.

Bisnode Polska Sp. z o.o. jest jedną z największych Wywiadowni 
Gospodarczych w Polsce. Baza danych Bisnode jest na bieżąco 
aktualizowana. Codzienna aktualizacja rekordów pozwala na dostępność 
danych on-line przez 24 godziny.  
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Usługi związane
z Wywiadownią Gospodarczą
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Raport Wywiadowni Gospodarczej zawiera szczegółowe informacje na temat
kontrahenta, w tym: dane teleadresowe i rejestrowe, klasyfikację branżową,
kierownictwo, strukturę własności, ocenę Verdict, opóźnianie płatności,
zatrudnienie, dane finansowe.

Nowoczesna i przyjazna dla użytkownika wyszukiwarka internetowa
zintegrowana z bazami danych o firmach, Wywiadownią Gospodarczą,
rejestrem dłużników ERIF oraz Giełdą Wierzytelności VERIF.PL.

Baza danych kilkuset tysięcy spółek zarejestrowanych w KRS oraz baza blisko
1 mln osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Nieograniczony bezpłatny monitoring zmian danych rejestrowych oraz
informacji o zgłoszonych nieuregulowanych i regulowanych zobowiązaniach
Twoich Kontrahentów lub konkurencji.

Korzystanie z funkcjonalności sprawdzania podstawowych informacji 
rejestrowych i monitorowania jest bezpłatne oraz dostępne dla wszystkich 
użytkowników zarejestrowanych w serwisie VERIF.pl



Rejestr dłużników 
ERIF BIG S.A.

ERIF udostępnia informacje:

▪ na temat nierzetelnych
Kontrahentów,

▪ dotyczące terminowych 
płatności.

Baza pozwala na:

▪ zmniejszenie ryzyka strat
lub opóźnień w płatnościach,

▪ zwiększenie skuteczności 
odzyskiwania należności.
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Rejestr dłużników ERIF przyjmuje, przechowuje oraz ujawniania informacje
gospodarcze o dłużnikach, a także o konsumentach i podmiotach, które
terminowo regulują zobowiązania.

Informacje uzyskane z rejestru dłużników ERIF pozwalają na budowę 
wiarygodności płatniczej oraz zwiększają bezpieczeństwo  transakcji.



W rejestrze dłużników ERIF znajdują się dane o zobowiązaniach pochodzących
ze wszystkich sektorów gospodarki. Z usług ERIF korzystają m.in.: banki, firmy
leasingowe i faktoringowe, ubezpieczyciele, operatorzy telekomunikacyjni,
dostawcy telewizji kablowej, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz konsumenci.

Bezpłatne sprawdzanie, zgłaszanie, aktualizacja informacji na temat
dłużników oraz wierzytelności w rejestrze dłużników ERIF.

Umieszczenie pozytywnych wpisów na temat płatników regulujących swoje
zobowiązania zgodnie z terminami płatności, promowanie rzetelnych
kontrahentów w rejestrze informacji pozytywnych ERIF.

Udostępnianie specjalnie spersonalizowanych pieczęci prewencyjnych
w formie elektronicznej lub w formie automatu stemplarskiego,
ostrzegających o konsekwencjach zalegania z płatnością i mobilizujących
do terminowych płatności.
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Każdy użytkownik posiadający podpisaną umowę z VERIF.PL może zgłosić 
dłużników do rejestru dłużników ERIF. Zgłaszanie dłużników jest bezpłatne i bez 
ograniczeń ilościowych.

Usługi VERIF.PL 
związane z ERIF BIG S.A.

Źródło: ERIF BIG S.A. 
Dane z weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta –

KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.



Raport jednolity
to informacje ze wszystkich Biur
Informacji Gospodarczej w jednym miejscu

Dajemy możliwość pobrania Raportu Jednolitego na temat własnej firmy lub
innego podmiotu gospodarczego. Informacje, które przekazujemy, pochodzą
ze wszystkich BIG-ów w Polsce np. KRD, BIG InfoMonitor, KBIG, KIDT. Dzięki
temu rozwiązaniu już nie trzeba podpisywać wielu umów z rejestrami długów -
wystarczy tylko umowa z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

Dla Państwa jest to dogodne rozwiązanie, które pozwala na oszczędność
czasu i pieniędzy. W trakcie generowania raportu na temat konkretnego
przedsiębiorcy (lub własnej firmy) wystarczy wybrać skąd ma zostać pobrana
informacja gospodarcza.

To Państwo decydują czy raport będzie z wszystkich BIG-ów w Polsce, czy z
wybranych. Dane udostępniamy w momencie, kiedy wybrany przez Państwa
BIG przekaże swój raport do ERIF. Maksymalnie w przeciągu 2 dni roboczych
kompletny raport trafi do Państwa. Takie innowacyjne rozwiązanie daje pełen
pogląd na temat kondycji finansowej danego podmiotu.
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Informacja pozytywna
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Informacja pozytywna to wpis do biura informacji gospodarczej
potwierdzający terminowe wywiązywanie się konsumentów
lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań płatniczych.

Wpis pozytywny to swego rodzaju referencje poświadczające wiarygodność i
solidność płatniczą osoby prywatnej lub firmy. Dla przedsiębiorstw i innych
instytucji jest to dodatkowe narzędzie wspierające dokonanie kompleksowej
oceny ryzyka podjęcia współpracy z klientem. ERIF BIG S.A. gromadzi i
udostępnia pozytywne informacje gospodarcze, zachęcając wszystkich
uczestników rynku do wymiany wiedzy
o wiarygodnych klientach.

▪ Dodanie informacji pozytywnej nie usuwa negatywnych danych na temat
Państwa dłużnika.

▪ W przypadku spłaty zadłużenia należy usunąć informację negatywną
na temat danego klienta.



Certyfikat wiarygodności

Dzięki niemu Twoja Firma stanie się wiarygodna w oczach potencjalnych
i obecnych Kontrahentów.

Zyskaj pewność w biznesie, zwiększ sprzedaż i zyski.

Certyfikat Wiarygodności przyznawany przez 
VERIF.PL, KRUK S.A. oraz ERIF BIG S.A.  

Kryteria uzyskania Certyfikatu Wiarygodności:

potwierdza stosowanie polityki bezpieczeństwa 
finansowego w zarządzaniu należnościami. 
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▪ Zdobądź nowych Klientów
i partnerów biznesowych.

▪ Zwiększ transparentność swojej 
firmy, podnieś prestiż i popraw  
wizerunek.

▪ Wyróżnij się na tle konkurencji
i zdobądź przewagę rynkową.

▪ Wzmocnij zaufanie i używaj 
istotnych argumentów
w negocjacjach handlowych.



Nazwa Twojej Firmy
Jan Kowalski

NIP 888 999 77 66

Dyplom Certyfikatu Wiarygodności
PEWNY KONTRAHENT
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ERIF Business Solutions Sp. z o.o., ul. Wołowska  8, 51-116 Wrocław

KONTAKT: 71 769 46 46   |   info@verif.pl    |    www.verif.pl

ERIF Business Solutions Sp. z o.o. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej
KRUK, w ramach której realizowany jest projekt VERIF.PL.
VERIF.PL integruje bazy danych z informacjami gospodarczymi oraz oferuje
narzędzia do weryfikacji przedsiębiorstw. Jest to pierwsze takie rozwiązanie
na rynku, które oferuje kompleksowy zakres usług i narzędzi wspomagających
windykację wierzytelności dla przedsiębiorców. Oferta usług jest skierowana
przede wszystkim do małych i średnich firm.

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, które działa na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530
ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 21. grudnia 2010
roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego zadaniem jest
przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych
o dłużnikach, a także o podmiotach, które terminowo regulują swoje
zobowiązania. ERIF działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki.
Zamieszczenie informacji o zadłużeniu w rejestrze dłużników ERIF może
utrudnić dłużnikom korzystanie z produktów kredytowych, w tym kredytów
bankowych, pożyczek, zakupów ratalnych.

Bisnode Polska Sp. z o. o. jest liderem branży informacji gospodarczej.
Oferowane przez Bisnode rozwiązania pomagają firmom w maksymalizowaniu
sprzedaży, minimalizowaniu ryzyka i podejmowaniu trafnych decyzji
biznesowych. Pracownicy Bisnode każdego dnia wspierają Klientów
w prowadzeniu bezpiecznego biznesu oraz docieraniu do nowych,
wiarygodnych partnerów handlowych.

KRUK S.A. od wielu lat jest numerem 1. w Polsce w branży zarządzania
wierzytelnościami i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji
na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Działa na rynku od 1998 roku.
Spółka oferuje kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług: od
prewencji poprzez windykację polubowną, sądową oraz egzekucję
komorniczą po zakupy i sekurytyzację. Grupa KRUK działa na rynku polskim,
rumuńskim, czeskim i słowackim i niemieckim. Od 2011 roku KRUK jest
spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku obligacji
GPW Catalyst.
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