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InfoTorg Person

Bli en trygg beslutsfattare.
Här kan du säkert verifiera en identitet, granska en blivande kund eller kartlägga en persons hela livssituation.
Snabbt och enkelt, utan att behöva leta runt bland olika
källor. Här finns nämligen allt: samtliga personuppgifter,
historik, familjebild, fordonsinnehav, företagsengagemang, fastigheter och juridisk information. Allt du behöver veta samlat på ett ställe.

Hela familjen
samlad
Vårdnadshavare
Mormor
Svärmor
Halvbror
Morfar

Titta ofta i facit – använd InfoTorg

Plastsyster
Barn
Mamma

Vissa beslut kräver att man får bekräftat att en personen verkligen är den
han utger sig för att vara. I InfoTorg
Person finns all grundläggande information du behöver, såsom adresser,
telefonnummer, kön och civilstånd. Vi
vet också om han eller hon har avlidit
eller utvandrat samt vilka adresser
personen bott på, samt om personen
i fråga tidigare haft ett annat namn.
Med InfoTorg Person får du snabbt en
bild av personen och hans omgivning.

Personen och ekonomin
I InfoTorg Person ser du, förutom fastigheter, personens taxerade inkomst,
om han har näringsförbud eller betalningsanmärkningar eller om han har
gått i konkurs. Allt som kan påverka
betalningsförmågan.

Personen i företaget
Ofta är det intressant att se om per-

sonen har uppdrag i något företag. Då
har vi all nödvändig bakgrundsfakta
om det företaget, samt om det före
kommer i juridiska sammanhang som
kan vara värt att veta. Bara ett par
klick bort.

Personen och fastigheter
I InfoTorg Person ser du om personen
taxeras för någon av Sveriges 4,5
miljoner fastigheter. Värdefull information när du kartlägger en person. Vill
du se vem som är lagfaren ägare till
fastigheten kan du klicka dig vidare till
InfoTorg Fastighet.*

Personen och bilarna
I InfoTorg Person kan du se om personen står som ägare till något fordon.*
Fordonstjänsten innehåller också
detaljerad information om fordonet,
som till exempel föregående ägare,
besiktningshistorik, aktuellt marknadsvärde, chassinummer och mycket mer.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Med InfoTorgs Familjebild ser
du personens alla familjerelationer – i en och samma bild.
Med namn, personnummer,
kön och folkbokföringsadress
för varje familjemedlem, utan
att behöva söka vidare.

KONTAKT
BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
information.se@bisnode.com
Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm
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Hitta rätt Anna
Anderson och ta ett
välgrundat beslut
Personer med vanliga namn kan vara
hopplösa att hitta. Men inte hos InfoTorg. Med hjälp av andra uppgifter kan
du oftast hitta rätt person och ta reda
på mer om just denna person.

Adress
Sök på hela eller delar av en postadress och se vilka som bor på den
adressen.

Telefonnummer
Sök på hela eller delar av fasta eller
mobila telefonnummer och se vem
som äger abonnemanget.

Avlidna
Sök personer som har avlidit eller
utvandrat mer än tre år tillbaka.*
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Födelseår
Vet du ungefär vilket födelseår personen är född sorterar du enkelt bort alla
äldre och yngre personer med samma
namn.

Sök via karta
Se var en persons adress är belägen
på en karta eller satellitbild. Du kan
också zooma in och se en bild på själva fastigheten och dess omgivningar.

Enkla snabb
rapporter
Gör du regelbundet samma kontroll av
individer i vår webbtjänst? Då effektiviserar du enkelt ditt arbete genom att
lägga upp en egen personrapportsmall. Gemensamma rapportmallar är
ett bra sätt att skapa struktur och se
till så alla på din arbetsplats arbetar
på samma sätt. Naturligtvis kan du
också välja en av våra standardrapporter som passar dina behov.

InfoTorg Person innehåller:
Fordon

●● Adresser

●● Fordonsinnehav*

●● Telefonnummer

Företagande

●● Civilstånd

●● Uppdrag i företag

Ekonomi

●● Enskild näringsidkare

●● Person i konkurs
●● Inkomsttaxering**

●● Skatteregistrering (enskild näringsidkare)

●● Betalningsanmärkningar**

●● Näringsförbud

●● Kreditupplysningar**

Rapporter

Fastigheter

●● Företrädarrapport

●● Fastighetstaxering

●● Egna rapporter

●● Lagfaren ägare och taxeringsinformation*

www.infotorg.se
På vår hemsida har vi samlat
alla olika typer av upplysningar.
Logga in och hämta det du
behöver.
Ert eget system
Du kan integrera vår information med ert eget gränssnitt
och befintliga system.
Registervård
Vi hjälper dig att hålla dina
kund- och leverantörsregister
aktuella och lönsamma.
Mobil
Ladda ner en app, för iPhone
eller Android, och få aktuell information var du än befinner dig.

källor

Med InfoTorgs Familjebild får du en
bra bild om en persons relationer.*

Personuppgifter

FYRA
LEVERANSSÄTT

* Särskilda villkor gäller
**Informationen kräver legitimt behov och en omfrågandekopia skickas till den omfrågade- Vi har också en lösning
för kreditinformation via USB. Den heter InfoTorg
Kreditkontroll och med den slipper du både legitimt skäl och
att omfågandekopia går ut.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Skatteverket
SPAR
Marknadsinformation Analys
AB (MIA)
Bolagsverket
Statisktiska centralbyrån
(SCB)
Bisnode Kredit

