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Luottotietoraportti
Creditsafen luottotietoraportin avulla saat kattavan informaation yritysten luotto- 
kelpoisuudesta. Tiedot päivitetään raportteihin päivittäin eri viranomaistahoilta.  
Tarjoamme tärkeää yritysinformaatiota - koottuna yhteen paikkaan.

Vähennä luottotappioiden määrää  
Creditsafen luottotietoraportti auttaa sinua luottopäätös-
ten optimoinnissa sekä luottotappioiden vähentämisessä. 
Toimitamme asiakkaillemme laadukasta yritysinformaa-
tiota päätöksenteon tueksi. Kontrolloimalla asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden tietoja voit helposti tehdä oikeita 
päätöksiä ja ennen kaikkea välttää luottotappioita.   

Yksityiskohtaista yritysinformaatiota
Yksityiskohtainen luottotietoraporttimme sisältää mm.; 
tilinpäätöstiedot, ratingluokituksen ja luottorajan, yrityksen 
muutoshistorian, tiedon yritysjohdosta ja konserniraken-
teesta sekä paljon muuta.  
 
Maksimaalinen päivitysväli  
Creditsafen yritystietokanta päivittyy tietolähteestä  
riippuen joko päivittäin tai viikoittain, jonka vuoksi voit  
olla varma, että päätöksenne perustuvat viimeisimpään 
saatavilla olevaan informaatioon. Yritysinformaatio  
kerätään laadukkaista ja luotettavista tietolähteistä. 

Rating luottokelpoisuuden mittarina
Creditsafen luottokelpoisuutta mittaava rating – malli on 
luotettava ja tarkka. Rating on osana jokaista yritysraporttia 
ja se perustuu malliin, joka ennakoi merkit maksukyvyt-
tömyydestä 12 kuukauden sisällä. Rating tieto päivittyy 
päivittäin ja siihen vaikuttavia malleja uudelleen arvioidaan 
jatkuvasti, jotta sykleittäin tapahtuvia muutoksia voidaan 
seurata, ja reagoida niihin mahdollisimman tarkasti.

Creditsafen web-pohjainen järjestelmä mahdollistaa tiedon 
haun sinulle sopivana ajankohtana. Järjestelmämme on 
helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. Voit hankkia 
saman järjestelmän kautta kotimaisten yritysraporttien 
lisäksi myös ulkomaisten yritysten luottotietoraportit.
 
 

Haluatko tietää enemmän Creditsafen valvonnasta? 
Ota meihin yhteyttä puhelimitse +46 (0)31 725 50 00 

tai sähköpostitse info@creditsafe.se.
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