
  FORETA EN 
KREDITTSJEKK  
FOR Å UNNGÅ  
TAP PÅ KREDITT

 WEBTJENESTER

Foretaksopplysning
Driver du foretak er det viktig å vurdere alle forretningskontakter. Med Creditsafes  
foretaksopplysninger får du oppdatert og komplett kredittinformasjon om alle foretak  
i Norge. Vi gir deg all viktig informasjon, slik at risikoen for kredittap reduseres.

En foretaksopplysning er en rimelig og enkel måte 
å unngå kostbare kredittap. Du får kvalitativ infor-
masjon som gjør det lettere å ta avgjørelser, samt 
kunnskap om hvilken risiko ditt foretak står overfor. 
Informasjonen blir løpende oppdatert fra alle  
aktuelle offentlige og private kilder.      
  

Komplett informasjon i alle opplysninger
Med Creditsafes løsninger kan du enkelt kredittsjekke  
alle foretak i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr kompelette 
foretaksopplysninger til en fast pris, der all viktig informasjon 
er inkludert allerede fra start. Som bruker av våre tjenester 
får du både et oversiktsbilde og mer dyptgående informasjon.

Rating for konkursrisiko
Gjør en kreditsjekk og benytt deg av Creditsafes rating-
system for å bedømme et foretaks økonomiske situasjon, 
samt risikoen for tap på kreditt. Ratingen er en statistisk 
kredittvurdering av et foretak, og gir en prognose for hvor 
sannsynlig det er at foretaket går konkurs i løpet av tolv 
måneder. Ratingen inngår i alle våre foretaksopplysninger 
uten ekstra kostnad. 

Komplett liste over hva som inngår.

Konsernstruktur i Norge og internasjonalt
Ettersom vi er et internasjonalt selskap og har egne data-
baser i mange land, viser vi både norske og internasjonale 
eierforhold i konsernstrukturen. På denne måten får du  
et helhetlig bilde av foretaket du gjør forretninger med. 

Automatisk e-postvarsling
For ikke å gå glipp av endringer hos dine kunder eller  
leverandører, kan du benytte deg av vår overvåkings- 
tjeneste. Du får en automatisk e-postvarsling så fort det 
skjer en forandring som kan påvirke risikonivået. Ved å  
få beskjed om tidlige faresignaler kan du handle raskt. 

Vil du vite mer om Creditsafes foretaksopplysning?  
kontakt oss på telefon: 800 24 722  
eller via e-post: info@creditsafe.no

www.creditsafe.no



Detaljert foretaksinformasjon:

  Organisasjonsnummer

  Foretaksnavn, adresse,  
e-post og telefonnummer 

  Registreringsdato

  Tidligere foretaksnavn

  Kart

  Status og statushistorikk

  Nærings- og bransjekode

  Foretaksform

  Aksjekapital

  Eierinformasjon

  Antall ansatte

Kredittinformasjon og øvrig informasjon:

  Rating, ratingtrend,  
ratinghistorikk og limit

  Internasjonal rating

  Betalingsanmerkninger

  Frivillig pantstillelse

  Årsregnskap for de siste fem  
årene, nøkkeltall og grafer

  Konkursinformasjon

  Kunngjøringer – med link til  
Brønnøysundregistrene

  Eiendomsinformasjon

  Betalingshistorikk - Informasjon  
om Payment Data kommer snart

  Revisorkommentarer

  Konsernstruktur i Norge  
og internasjonalt

  Informasjon om styret

  Styremedlemmers roller  
i andre foretak

  Signatur og prokura

  Revisor

  Underavdelinger/filialer

  Linkages – skjulte, beslektede  
foretak i konsernet

Informasjon i vår Foretaksopplysning

Creditsafe Norway AS · 800 24 722 · info@creditsafe.no

TRYGGE BESLUTNINGER 
MED CREDITSAFE


