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InfoTorg Kreditkontroll

gör en enkel Teknisk
upptagning via USB.
Genom InfoTorg Kreditkontroll kontrollerar du enkelt
kreditinformation för personer via USB-minne.
Funktionen i tjänsten kan jämföras med en digital
taxeringskalender kompletterad med betalningsanmärkningar och skuldsaldo. Den tekniska upptagningen via
USB görs med stöd av Yttrandefrihetsgrundlagen.

Om tjänsten

Så funkar det

Varje vecka får du ett USB-minne med
aktuella uppgifter om personer,
enskilda firmor, handels- och
kommanditbolag. Vi har fem
standardrapporter att välja mellan:

För att få åtkomst till informationen på
USB-minnet gör du så här:
●● Sätt i USB-minnet i datorn,
●● logga via www.infotorg.se

●● Betalningsanmärkningar & skuldsaldo (Person)

●● gör din sökning på aktuell person.

●● Inkomsttaxering (Person)

●● Du kommer då att få en krypterad
kod.

●● Betalningsanmärkning (Företag)
●● Kreditkontroll (Företag)

●● Öppna ditt USB-minne och använd
koden för att se önskad kreditinformation.

Rapporterna för personer
och enskild firma innehåller
kreditscore, en rating som visar
kreditvärdigheten för personen
eller företaget.

Hjälp oss att
återvinna
Samla gärna dina förbrukade
Hjälp
oss atTUSB-minnen i den föradresseåtervinna
rade returpåsen och posta till
InfoTorg.
Samla gärna dina förbrukade
Tillsammans
vi till
att spara
USB-minnen ser
i den
föradressepå miljön.
rade
returpåsen och posta till
InfoTorg.
Tillsammans ser vi till att spara
på miljön.

Välj om du vill ha ett nytt USB-minne
●● varje vecka
●● varannan vecka

KONTAKT

●● var fjärde vecka.

BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
information.se@bisnode.com

För att ha den allra senaste kreditinformationen byter du USB så snart du
får ett nytt med posten. Du kan också
se exakt vilka sökningar varje användare har gjort via ett enkelt statistikgränssnitt.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm
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●● Kreditkontroll (Person)

Kreditscore
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Kreditkontroll Innehåll rapporter
Rubrik

Innehåll

Betalningsanmärkningar & skuldsaldo

Namn

(Person och Företag)

Skuldsaldo
Sammanfattning antal betalningsanmärkningar och vilka belopp, utredningsrapporter och
återtagningsmål
Specifikation av registrerade betalningsanmär ningar

Inkomsttaxering (endast Person)

Namn
Civilstånd (inkl maka/make/partner)
Taxeringsuppgifter

Kreditkontroll (Person och Företag)

Namn
Civilstånd (Person)
Skuldsaldo
Sammanfattning av antal betalningsanmärkninar och vilka belopp, utredningsrapporter
och återtagningsmål
Specifikation av registrerade betalningsanmärkningar
Inkomsttaxering

Registeruppgifter om enskild firma
Fastighetstaxering (Småhusenhet)
Bolagsengagemang
Historiska händelser

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

