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Informacja o podmiotach, które świadczą usługi outsourcingowe  

na rzecz polskiego oddziału Ikano Banku 

  

 

 

Ujawnienia w związku z artykułem 111b Prawa bankowego 

 

 

Działając w oparciu o artykuł 111b Prawa bankowego, Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział 

w Polsce (dalej: Bank) niniejszym zawiadamia o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach 

zagranicznych, którzy świadczą na rzecz Banku usługi outsourcingowe i którzy przy świadczeniu 

tych usług uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową. 

 

1. IKEA Retail Sp. z o.o. – pośrednictwo w zakresie zawierania umów kredytowych. 

2. GEO Solar Sp. z o.o. – pośrednictwo w zakresie zawierania umów kredytowych. 

3. Traffica Geneja, Sierański Sp. j. – przygotowywanie dokumentów do wysyłki do Klientów. 

4. Rhenus Data Office Polska Sp. z.o.o. – archiwizacja i niszczenie dokumentacji.  

5. CREDITEXPRESS Inkasso Poland Sp. z o.o. – czynności windykacyjne. 

6. Spółdzielnia „Nowa Praca Niewidomych” Cepelia – obsługa Klientów telemarketingowych 

oraz windykacyjnych. 

7. Vercom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A. – dystrybucja informacji drogą elektroniczną. 

8. First Data Polska S.A. – usługi związane z rozrachunkiem i autoryzacją transakcji przy 

użyciu kart płatniczych. 

9. Austria Card Polska Sp. z o. o. – personalizacja kart płatniczych oraz wysyłki kart 

kredytowych. 

10. Ipsos Sp. z.o.o. – badanie opinii Klientów. 

11. VOCARE BPO Sp. z o.o. – usługi z zakresu telemarketingu, sprzedaży i obsługi Klienta. 

12. Cloud Services Sp. z o.o. – rozwiązanie informatyczne umożliwiające sprzedaż kredytów 

w kanale internetowym. 

13. Blue Media S.A. – rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne, umożliwiające przyjmowanie 

wpłat od Klientów w celu weryfikacji tożsamości Klientów. 

14. CRIF Sp. z o.o. – usługi wspierające ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego. 

15. Grupa ANG S.A. – pośrednictwo w sprzedaży kredytów gotówkowych. 

16. Notus Finanse S.A. - pośrednictwo w sprzedaży kredytów gotówkowych. 

17. Expander Advisors Sp. z o.o. - pośrednictwo w sprzedaży kredytów gotówkowych. 

18. Foton Technik Sp. z o.o. - pośrednictwo w zakresie zawierania umów kredytowych. 

 

 

 


