WEBBTJÄNSTER

SÄKERSTÄLL
		

ATT DU GÖR
AFFÄRER MED
KREDITVÄRDIGA
FÖRETAG

Företagsupplysning
Med Creditsafe Företagsupplysning får du komplett kreditupplysningsinformation på
alla registrerade företag i Sverige, detta med daglig uppdatering från våra svenska
myndigheter. Vi ger dig all viktig information - samlad på ett och samma ställe.
Som företagare gäller det att veta vem man gör affärer
med och säkerställa att man inte hamnar i en situation
där man inte får betalt. Ett enkelt sätt att undvika detta
och minska exponeringen för kreditförluster är att alltid
ta en kreditupplysning på dina affärskontakter.

Kvalitativt beslutsunderlag
Creditsafes företagsupplysning förser dig med ekonomisk
information om alla företag i Sverige. Du kontrollerar att du
gör affärer med rätt företag och får samtidigt ett kvalitativt
beslutsunderlag för att bevilja en kredit. Att ta en upplysning
är ett billigt sätt att optimera dina kreditbeslut och minska
risken för kostsamma kreditförluster. Genom att anpassa
risknivån i din kreditgivning kan du säkra dina affärer och
dessutom tacka ja till ännu fler kunder.

Alltid kompletta företagsupplysningar
Fördelen med våra företasupplysningar är att du får all
information inkluderad redan från början. Vi har en fastprismodell där vi erbjuder kompletta företagsupplysningar med
fri tillgång och utan dyra tilläggstjänster. Våra upplysningar
är lättnavigerade med ett användarvänligt gränssnitt.
Som om inte det vore nog, ingår dessutom Payment Data.
Payment Data är information om ett företags betalningsbeteende och visar hur företag betalar sina leverantörer baserat
på genomsnitt antal dagar efter förfallodag. Detta ger dig
ytterligare en dimension till er kreditbedömning.
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Rating för kreditvärdighet
Creditsafes rating för att beräkna kreditvärdighet tillhör
de träffsäkraste på marknaden och utgår från en skala från
0 till 100. Ratingen är inkluderad i alla våra upplysningar
och bygger på en modell som förutser risken för konkurs
inom tolv månader. Vår rating uppdateras dagligen och
utvärderas löpande för att följa konjunkturförändringar.

Daglig uppdatering av information
Informationen hämtas direkt från källan med maximal
uppdateringsfrekvens, vilket gör att du alltid kan vara säker
på att du tar rätt beslut baserade på den senaste tillgängliga
information. Uppgifterna kommer från pålitliga leverantörer,
däribland Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket, SPARregistret, Statistiska centralbyrån (SCB), Lantmäteriet och
tingsrätter med flera.
Vår företagsupplysning är tillgänglig dygnet runt - var
du än befinner er. Vi har samlat all viktig information
du behöver för att veta om du ska ge kredit eller inte.

Fullständig lista över vad som ingår.
Vill du veta mer om Creditsafes Företagsupplysning:
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00
eller e-post: sales@creditsafe.se

CREDITSAFE GER
DIG ETT TRYGGT
BESLUTSUNDERLAG

Vilken information visas i vår Företagsupplysning?
Detaljerad företagsinformation:
Företagsnamn
Organisationsnummer
Adress, telefon och e-post
Status och statushistorik
Bransch, SNI-kod och
verksamhetstext
Registreringsdatum
Juridisk form
Aktiekapital
Antal anställda
Omsättning
Kreditinformation & övriga uppgifter:
F-skatt och moms
Arbetsgivaravgifter
Konkursinformation
Företagsinteckningar

Rating & Limit (ratingtrend,
ratinghistorik, ratingförklaring)
Ärenden hos Bolagsverket
(pågående och avslutade)
Parallell- och bifirmor
Skuldsaldo hos Kronofogden
(även historiskt skuldsaldo)
Betalningsanmärkningar
(a-mål, e-mål samt tredskodom)
Ansökningar om
betalningsföreläggande
Utmätningsförsök
Återtagningsmål
Mediainformation
Fordonsinnehav
Fastighetsinformation
Revisorskommentarer
Årsredovisningar i PDF
Firmatecknare och revisor
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Riskkontroll Nyhet!
Förfrågningstrend Nyhet!
Intern Varningslista Nyhet!
Certifikat, serveringstillstånd
och arbetsställen
Styrelse samt styrelsehistorik
Styrelsens bolagsengagemang
Payment Data - betalningshistorik
och genomsnittlig betaltid
Linkages - visar “dolda”
företag i koncernstrukturen
5-års bokslut - resultaträkning,
balansräkning, över 20 nyckeltal,
branschnyckeltal och noter
Koncern - koncernstruktur,
bokslutöversikt, resultaträkning,
balansräkning och noter
Företrädarkontroll - kontrollerar
skulder och betalningsanmärkningar
på företagets styrelsemedlemmar

