osób, dla których dostępne są dane o historii kredytowej, upoważnia – po po
skuteczności – do wykorzystania tych danych w procesach oceny klientów se
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telekomunikacyjnego.

Zestawienie oceny BIKSco CreditRisk 3 danego klienta z informacją o tym, czy
badanym okresie co najmniej 60-dniową zaległość w spełnieniu płatności
telekomunikacyjnych na kwotę minimum 200 zł (wykres 1) pozwala stwierdz
scoringowy ryzyka kredytowego BIK dobrze porządkuje klientów sektora
telekomunikacyjnego z punktu widzenia badanego ryzyka – klienci z niskimi w
oceny scoringowej ryzyka kredytowego BIK znacznie częściej mają problemy
zapłatą faktury za usługi telekomunikacyjne niż osoby z wysokimi ocenami.

Wartość credit scoringu w sektorze
telekomunikacyjnym – doświadczenie
rynku polskiego

Optymalizacja wykorzystania
informacji płynących z historii kredytowej konsumenta jest
możliwa dzięki m.in. modelom
scoringowym, które prognozują dla danego klienta ryzyko wystąpienia poważnych opóźnień
w spłacie kredytów. Takie modele banki budują samodzielnie, ale
mogą również korzystać z ocen
scoringowych udostępnianych
przez biura kredytowe. W Polsce
oceny scoringowe biura kredytowego dostarcza bankom Biuro
Informacji Kredytowej (BIK).
Doświadczenie i badania rynków
zachodnich pokazują, że dane opisujące zachowania kredytowe konsumenta mają wartość również dla
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– ubezpieczeniowym, telekomuni-
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większa stabilność działania dzięki
1
Na podstawie „FICO Successfully Defends Inryzyko kredytowe. Aby uzyskać ocewykorzystaniu do budowy modesurance Industry’s Use of Credit”, October 2009.
% klientów z opóźnionymi płatnościami

Mariola Kapla
Piotr Wojewnik

Wykres 1. Odsetek klientów z opóźnionymi płatnościami telekomunikacyjnym
przedziałów
oceny scoringowej BIKSco CreditRisk 3
kacyjnym, w obszarze dostaw ener1. Odsetek klientów z opóźnionymi płatnościami telekomunikacyjnymi
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% klientów z opóźnionymi płatnościami
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Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie
„Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce
w 2015 roku. Raport z badania klientów indywidualnych” podał, że w Polsce 92% osób
w wieku powyżej 15 lat posiada telefon komórkowy. Według bazy BIK liczba dorosłych
Polaków, którzy posiadają lub posiadali kredyt wynosi ok. 19,2 mln osób.
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lu szerokiego zakresu danych obrazujących zachowanie klientów
w sektorze bankowym na przestrzeni długiego czasu i uwzględniających nowe profile ryzyka.
Aby jakiekolwiek dane miały wartość w procesach oceny klientów,
muszą być przede wszystkim zgromadzone w bazie danych i dotyczyć
dużej części rynku. Zdecydowana
większość analizowanych klientów
sektora telekomunikacyjnego (ok.
80%) to jednocześnie osoby, które były lub są aktywne kredytowo.
Odsetek takich osób wśród wszystkich klientów indywidulanych sektora telekomunikacyjnego jest na
poziomie nieco ponad 60%2. Taka
skala osób, dla których dostępne są
dane o historii kredytowej, upoważnia – po potwierdzeniu ich skuteczności – do wykorzystania tych danych w procesach oceny klientów
sektora telekomunikacyjnego.
Zestawienie oceny BIKSco CreditRisk 3 danego klienta z informacją o tym, czy miał on w badanym
okresie co najmniej 60-dniową zaległość w spełnieniu płatności telekomunikacyjnych na kwotę minimum
200 zł ( 1) pozwala stwierdzić, że
model scoringowy ryzyka kredytowego BIK dobrze porządkuje klientów sektora telekomunikacyjnego
z punktu widzenia badanego ryzyka
– klienci z niskimi wartościami oceny scoringowej ryzyka kredytowego
BIK znacznie częściej mają problemy
z terminową zapłatą faktury za usługi telekomunikacyjne niż osoby z wysokimi ocenami.
W sektorach pozabankowych dane
o historii kredytowej konsumenta
lub jego score kredytowy nie są zazwyczaj używane jako jedyna informacja decydująca np. o dostępie
do usługi i warunkach, na jakich to
się odbywa. Najczęściej informacje

90%
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porządkuje
Źródło: BIK klientów z punktu widzenia ryzyka wystąpienia poważn
spełnieniu zobowiązania wobec firmy telekomunikacyjnej
– im wy
aleBank.pl
tym ryzyko mniejsze.

