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Szanowny Przedsiębiorco,

Serwis VERIF.PL został przygotowany we współpracy z liderem polskiego rynku windykacji KRUK S.A.,  biurem infor-
macji gospodarczej działającym pod kontrolą Ministerstwa Gospodarki – Rejestrem Dłużników 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

Utrata płynności fi nansowej spowodowana opóźnieniem w płatnościach za towar lub usługę może narazić Twoją 
fi rmę na straty i spadek konkurencyjności na rynku. Dlatego tak ważny jest wybór i dokładna weryfi kacja fi rm, z którymi
zamierzasz współpracować.

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

zweryfi kujesz wiarygodność Kontrahentów lub konkurencji

wykorzystasz narzędzia prewencyjne poprawiające terminowe spłaty należności

skorzystasz z narzędzi wspomagających windykację należności

otrzymasz Certyfi kat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.

Działamy w myśl zasady: korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Specjalnie dla Ciebie i Twojej fi rmy przygotowaliśmy kompleksowy pakiet usług wspomagający podejmowanie
bezpiecznych decyzji biznesowych oraz poprawiający rotację należności i poprawę cash fl ow:

Bezpłatny dostęp do wyszukiwarki fi rm 
z KRS oraz CEIDG

Dostęp do raportów Wywiadowni Gospodarczej
Bisnode Polska

Certyfi kat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT

Bezpłatne, nieograniczone zgłaszanie oraz sprawdzanie
fi rm w Rejestrze Dłużników ERIF

Bezpłatne, nieograniczone sprawdzanie oraz zgłaszanie
fi rm na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL

Zestaw narzędzi prewencyjnych i wspomagających 
windykację nieuregulowanych należności.

SPRAWDŹ OFERTĘ PRZYGOTOWANĄ SPECJALNIE DLA CIEBIE

Zarejestruj się bezpłatnie w serwisie. Korzystaj bez abonamentu, opłacaj poszczególne usługi 
lub wybierz umowę z niskim abonamentem miesięcznym.WAŻNE
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Wyszukiwarka fi rm oraz Wywiadownia Gospodarcza

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

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

VERIF.PL współpracuje z Bisnode Polska Sp. z o. o. Baza danych fi rm pochodząca z Bisnode zawiera informacje o ponad 3,5 
milionach przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Informacje te dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr 
Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Bisnode Polska Sp. z o.o. jest jedną z największych Wywiadowni Gospodarczych w Polsce. Baza danych Bisnode jest na 
bieząco aktualizowana. Codziennie aktualizowanych jest ok. 667 rekordów tj. ok. 20 tys. miesięcznie. Jest ona dostępna on-line 
przez 24 godziny. 

Raport Wywiadowni Gospodarczej – Standard 
Raporty Wywiadowni Gospodarczej zawierają szczegółowe informacje na temat kontrahenta, w tym: dane teleadresowe i 
rejestrowe, klasyfi kację branżową, kierownictwo, strukturę własności, ocenę Verdict, opóźninie płatności, zatrudnienie, dane 
fi nansowe. 

Korzystanie z funkcjonalności sprawdzania podstawowych informacji rejestrowych i monitorowania
jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w serwisie. 
Rejestracja nie wymaga podpisania umowy. 

Raporty
Wywiadowni

Gospodarczej

Firmy
zarejestrowane

w KRS

Jednoosobowe
działalności

gospodarcze

Usługi VERIF.PL związane z Wywiadownią Gospodarczą 

Nowoczesna i przyjazna dla użytkownika wyszukiwarka internetowa zintegrowana z bazami danych o fi rmach,  Wywiadownią 

Gospodarczą, Rejestrem Dłużników ERIF oraz Giełdą Wierzytelności VERIF.PL.

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

gospodarczą w Polsce.

Dostęp do raportów Wywiadowni Gospodarczej Bisnode na temat spółek zarejestrowanych w KRS. 

Nieograniczony bezpłatny monitoring zmian danych rejestrowych oraz informacji o zgłoszonych nieuregulowanych 

i uregulowanych zobowiązaniach Twoich Kontrahentów lub konkurencji.

WAŻNE
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Giełda Wierzytelności VERIF.PL 
Giełda Wierzytelności VERIF.PL to internetowa platforma umożliwiająca publikację ogłoszeń o sprzedaży nieuregulowanych 
wierzytelności w internecie.

Na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL można zamieścić 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 odpowiednio udokumentowana.  

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

Na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL można zgłaszać wszystkie nieuregulowane zobowiązania bez ograniczeń związanych 
z minimalną kwotą lub minimalnym okresem przeterminowania wierzytelności.

Zamieszczanie nieuregulowanych wierzytelności na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL jest dostępne dla 
użytkowników posiadających podpisaną umowę z VERIF.PL.
Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne i bez ograniczeń ilościowych. 

Usługi związane z Giełdą Wierzytelności VERIF.PL

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.

WAŻNE

Podaj dane
Dłużnika

Publikuj na Giełdzie
Wierzytelności

Podaj cenę 
sprzedaży

Wierzytelności

Podaj dane
Wierzytelności

Informacja o długu wystawiona na Giełdę Wierzytelności  VERIF.PL jest widoczna w internecie
bez ograniczeń i dostępna dla każdego użytkownika
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Rejestr udostępnia informacje:
na temat nierzetelnych Kontrahentów 
dotyczące terminowo uregulowanych zobowiązań.

Rejestr pozwala na: 
zmniejszenie ryzyka strat lub opóźnień w płatnościach 
zwiększenie skuteczności odzyskiwania należności.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. 
Rejestr Dłużników ERIF przyjmuje, przechowuje oraz ujawniania informacje gospodarcze o Dłużnikach, a także  o podmiotach, 

które terminowo regulują zobowiązania.

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

Informacje uzyskane z Rejestru Dłużników ERIF pozwalają na budowę wiarygodności płatniczej oraz zwiększają 
bezpieczeństwo transakcji.

Każdy użytkownik posiadający podpisaną umowę z VERIF.PL może zgłosić Dłużników do Rejestru 
Dłużników ERIF. Zgłaszanie Dłużników jest bezpłatne i bez ograniczeń ilościowych. 

Wystawianie pozytywnych wpisów dla Płatników regulujących swoje zobowiązania zgodnie z terminami płatności,  
promowanie rzetelnych Kontrahentów. 

Zawiadamianie listownie, telefonicznie i pocztą elektroniczną Dłużnika o wpisaniu go do Rejestru Dłużników ERIF. 
Udostępnianie wzorów pism wezwań do zapłaty z klauzulą Rejestru Dłużników ERIF 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.

Usługi VERIF.PL związane z Rejestrem Dłużników ERIF

Bezpłatne sprawdzanie, zgłaszanie, aktualizacja informacji na temat Dłużników oraz wierzytelności w Rejestrze Dłużników ERIF.  

WAŻNE

Statystyki Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Źródło: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. – stan na 01.04.2014 r. 
Dane z weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Liczba spraw w Rejestrze Wartość spraw w Rejestrze

Wartość długów firm Wartość długów firm dodanych w Wartość długów firm usuniętych w

Pomogliśmy w windykacji
nieuregulowanych należności:



Certyfi kat Wiarygodności przyznawany przez : VERIF.PL, KRUK S.A. oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. 
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Dyplom Certyfikatu w oprawie
i w formie elektronicznej

Logotypy Certyfi katu z nazwą posiadacza do
wykorzystania w materiałach reklamowych

Aktualizację ważności Certyfi katu on-line

Szablony wizytówek, papieru fi rmowego, 
wiadomości e-mail 

Logotypy Certyfi katu i widgety do zastosowania 
na stronach internetowych

Bezpłatną promocję w VERIF.PL.

Wraz z Certyfi katem otrzymasz do dyspozycji: 

Certyfi kat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT 

Certyfi kat Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT potwierdza stosowanie polityki bezpieczeństwa fi nansowego  w zarządzaniu 
należnościami. Dzięki temu Twoja Firma stanie się wiarygodna w oczach potencjalnych i obecnych kontrahentów.

Certyfi kat Wiarygodności daje również dodatkowe możliwości do promocji własnej fi rmy.

Zyskaj pewność w biznesie, zwiększ sprzedaż i zyski

Zdobądź nowych klientów i partnerów 
biznesowych

Wzmocnij zaufanie i wykorzystaj istotny
argument w negocjacjach handlowych 

Zwiększ transparentność swojej fi rmy, 
podnieś prestiż i popraw wizerunek 

Wyróżnij się na tle konkurencji
i wzmocnij przewagę rynkową.

Działalność prowa-
dzona co najmniej 

6 miesięcy

Brak zgłoszonych
zobowiązań 

w Rejestrze Dłużników 

Brak wystawionych
na sprzedaż zobowiązań
na Giełdzie Wierzytelności

Skontaktuj się z naszym doradcą i sprawdź bezpłatnie, czy Twoja fi rma spełnia kryteria uzyskania 
Certyfi katu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT. 

Kryteria uzyskania Certyfi katu Wiarygodności:

WAŻNE
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Dyplom Certyfikatu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT 

Nazwa Twojej Firmy
Jan Kowalski

NIP 888 999 77 66



Bezpłatny dostęp do podstawowych usług bez umowy
Sprawdzaj i monitoruj swoich Kontrahentów lub konkurencję.
Zyskaj dostęp do Giełdy Wierzytelności VERIF.PL.

Dostęp do wybranych usług dodatkowych w formie pre-paid
Dodatkowo sprawdzaj i dodawaj fi rmy do Rejestru Dłużników ERIF lub na Giełdę Wierzytelności VERIF.PL.
Korzystaj z pieczątek prewencyjnych, wzorów wezwań i zawiadomień.

Pełny dostęp do wszystkich usług w niskim abonamencie
Jeżeli masz wielu Kontrahentów, aktywnie monitoruj i zarządzaj należnościami. Korzystaj z wielu udogodnień. 
Wzmocnij swoją pozycję na rynku, korzystając z Certyfi katu Wiarygodności PEWNY KONTRAHENT.
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Modele współpracy

Działamy w myśl zasady: korzystaj bez ograniczeń na optymalnych warunkach współpracy

Cennik usług VERIF.PL

12 zł22 zł32 zł

Wycofanie Dłużników

Imienne pieczątki prewencyjne

Sprawdzanie i weryfi kacja

Raport Wywiadowni - STANDARD

Monitorowanie Kontrahentów

Zgłaszanie Dłużników

Aktywacja jednorazowa Certyfi katu

Opłata roczna za Certyfi kat

Oprawiony Dyplom Certyfi katu

Bazy danych KRS / CEIDG

Bazy danych Rejestr Dłużników

Bazy Danych Giełdy Wierzytelności

Monitorowanie KRS / CEIDG

Monitorowanie w Rejestrze Dłużników

Monitorowanie na Giełdzie Wierzytelności

Zgłaszanie do Rejestru Dłużników

Wystawianie na Giełdę Wierzytelności

Usuwanie z Rejestru Dłużników

Usuwanie z Giełdy Wierzytelności

Opłata roczna / miesięczna

Aktywacja, Indywidualny opiekun, Szkolenie,

Wybrana imienna pieczątka prewencyjna

Jednorazowa opłata pakietowa

Certyfi kat Wiarygodności

Usługi dodatkowe

 230 zł

 100 zł / miesięcznie

230 zł

300 zł / rocznie

230 złRaport Wywiadowni - PREMIUM
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Rejestr Dłużników 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. Rejestr 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 ponad 200 000 firm w maksymalizowaniu sprzedaży, minimalizowaniu ryzyka 
i podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. W Polsce wywiadownia obecna jest od 21 lat. Aktual-
nie 200 pracowników Bisnode każdego dnia wspiera 5 000 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. Od 2011 roku KRUK jest spółką notowaną 
na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku obligacji GPW Catalyst.

O nas

Partnerzy VERIF.PL

Kontakt

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.
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