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TILL PRIVATPERSON

Personupplysning
Med Creditsafe Personupplysning får ni komplett information om samtliga privatpersoner över 15 år folkbokförda i Sverige. Ni minimerar era kreditförluster och får
snabbt besked om en persons betalningsförmåga och ekonomiska status.
Tryggt beslutsunderlag

Scoring

Creditsafes personupplysning ger er ett kvalitativt och
tryggt beslutsunderlag vid kreditgivning till privatperson.
Med hjälp av informationen kan ni optimera er kreditprocess
och snabbt ta säkra beslut baserat på dagsfärsk information.
Alla på företaget kan arbeta efter en genomtänkt kreditpolicy och ni kan enkelt välja rätt betalningsalternativ för
personer som ni riskerar att inte få betalt av.

Scoring finns inkluderad i samtliga personupplysningar och
prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga.
Betalningsförmågan bedöms utifrån den information vi har
registrerad i vår kreditupplysning, exempelvis inkomst/
inkomstutveckling, tillgångar och betalningsanmärkningar.

Fullständig information
Vi tillhandahåller fullständig information om alla personer
över 15 år som är folkbokförda i Sverige. Ni får de tre
senaste årens taxeringsuppgifter och dessutom utökad
information om betalningsanmärkningar och skuldsaldo
från Kronofogden. Ni kan enkelt kontrollera att namn,
adress samt personnummer stämmer på kunderna (för
detaljerad lista över uppgifterna som visas, se nästa sida).

Daglig uppdatering
Creditsafes databaser har daglig uppdatering, vilket gör att
ni alltid kan vara säkra på att ni tar rätt beslut baserade på
den senaste informationen. Informationen inhämtas bland
annat från Kronofogden, Skatteverket och SPAR.

Fastighetsregister
Creditsafe Personupplysning går även att komplettera
med komplett fastighetsregister, med information så som
fastighetsinnehav, köpeskilling och taxeringsvärde.

www.creditsafe.se

Vår webbaserade personupplysning är tillgänglig dygnet
runt, var du än befinner dig. Med marknadens modernaste
sökmotor söker ni på hela eller delar av namn och personnummer - allt för att underlätta och göra er sökning
både snabb, enkel och träffsäker.

Vill du veta mer om Creditsafes Personupplysning?
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00
eller e-post: info@creditsafe.se

FULLSTÄNDIG INFORMATION OM
SAMTLIGA ÖVER 15 ÅR I SVERIGE

Vilken information visar vi?
Personnummer
Fullständigt namn
Folkbokföringsadress
Tidigare adresser
Status
Civilstånd
Maka/make

Län + kommun
Församling
Förvaltare
Scoring (betalningsförmåga)
Betalningsanmärkningar
(a-mål och e-mål)
Bolagsengagemang
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Fastighetsinnehav
Inkomstuppgifter 3 år bakåt
Skuldsaldo hos Kronofogden
(även historiskt skuldsaldo)
Skuldsanering
Utmätningsförsök
Återtagningsmål

