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KreditTjek
Et KreditTjek er et beslutningsværktøj, som giver dig mulighed for at være tryg ved
dine beslutninger. Debitor Registret har de seneste år drevet Danmarks hurtigst
voksende skyldnerregister, og det har vi en ambition om at fortsætte med.

Skyldnerregistret med både privat
personer og virksomheder

Du får adgang til:

Debitor Registret er mest kendt for at drive et skyldner
register. Det skyldnerregister, der er vokset mest gen
nem finanskrisen. Siden 2004 har registret fokuseret
på opbyggelsen af et register over privatpersoners
gæld, og i august 2011 rundede det således 135.000
privatpersoner og 270.000 registreringer. 20.000 virk
somheder er tilknyttet registret.

Betalingsanmærkninger på
privatpersoner og virksomheder
Anbefalet kreditmaksimum
Regnskaber i PDF

I vælger selv jeres beslutningsgrundlag

Hovedtal, personkreds, firmaprofil

Når du foretager et KreditTjek, kan du vælge mellem
3 forskellige niveauer: Low, Medium eller High Risk.
Jo større en pakke du køber, jo flere oplysninger får
du. Læs mere om de enkelte pakker med erhvervsoplysninger på bagsiden.

CPR / CVR validerede
informationer

Udviklingen i antallet af registreringer - indeks
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KreditTjek

Produktindhold i de tre niveauer af KreditTjek
low Risk	Medium Risk	HIGH Risk
CPR validering
CVR validering

✖
✖

Privatpersoner
Betalingsanmærkninger

✖

✖
✖

✖
✖

✖
✖
✖
✖
DebiScore			✖
Historik
✖
✖
✖
Detaljerede informationer

Virksomheder
Betalingsanmærkninger

✖

✖
✖
✖
✖
Kontaktoplysninger
✖
✖
✖
Seneste årsrapport
✖
✖
✖
Seneste 5 årsrapporter			
✖
Anbefalet kreditmaksimum
✖
✖
Nøgletal		
✖
✖
Hovedtal			✖
Personkreds			✖
Detaljerede informationer		

Low Risk

Medium Risk

High Risk

Rapporterne indeholder en beslut
ning. Er der en betalingsanmærk
ning eller ej. Rapporterne bruges
typisk til hurtige beslutninger i
salgsafdelingen eller kundeservice.

Bestiller du vores Medium Risk
rapporter, får du et rigtig godt
billede af personen eller virksom
heden. Typisk benytter kreditafde
linger i en lang række af landets
største virksomheder disse rappor
ter.

Rapporterne er vores mest omfat
tende. Kreditchefer og den finan
sielle sektor benytter typisk disse
rapporter. Kreditrapporterne benyt
tes også ved individuel sagsbe
handling af større engagementer.
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