
  Kredittopplysninger 
Hvordan kan du sikre deg at din bedrift får betaling for 
det dere selger? 

EVRY hjelper deg å ta 

lønnsomme beslutninger! 
Å ta korrekte beslutninger vedrørende 

finansiering, avtaleinngåelser, leveranser eller 

lignende, kan være avgjørende for om du 

lykkes eller ikke i dagens marked. 

Ved å velge EVRY som din kanal for kreditt-

informasjon, vil du i tillegg til informasjon 

fra Norges ledende kredittopplysningsmiljøer, 

dra nytte av EVRYs unike ”one-stop-shopping” 

konsept. Det betyr at du raskt kan komplettere 

ditt kredittopplysningssøk med annen relevant 

informasjon for å få en mest mulig komplett 

oversikt over kunden din. 

 

EVRY - et 

kredittopplysningsbyrå 
EVRY har en egen kredittopplysningsdatabase 

for privatpersoner. Denne går under navnet 

infotorgPerson. 

Tjenesten gir deg tilgang til sammenstilt 

personinformasjon fra ulike registre i ett og 

samme søk. Her finner du alternativ 

kontaktinformasjon om omspurte, likningstall, 

betalingsanmerkninger, informasjon fra "intet til 

utlegg"-databasen, næringsinteresser med mer. 

I tillegg kan du enkelt finne informasjon fra 

Eiendomsregisteret, Det sentrale motorvogn-

registeret, Løsøreregisteret, NAV Aaregisteret og 

andre registre, alt avhengig av hva du har tilgang 

til. 

Vi leverer informasjonen enten via infotorg.no, 

integrerte oppslag fra ditt fagsystem ved hjelp 

av våre webservices eller via våre løsninger for 

vask og ajourhold. 

infotorgPerson inneholder alle personer som 

leverer selvangivelse i Norge. Her finner du 

likningsopplysninger for de tre siste årene og 

kontaktopplysninger på disse personene. Vi 

tilbyr også alternative adresseopplysninger fra 

Postens adresseregister ved søk i infotorgPerson. 

Besøksadresse 

Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu 

Postadresse       

Postboks 4, 1330 Fornebu 

En tjeneste fra  

Se også: www.infotorg.no  



 
Kredittinformasjon fra 

Bisnode Credit AS 
I samarbeid med et av landets største 

kredittopplysningsselskaper, Bisnode Credit, 

tilbyr vi en rekke rapporter med oppdatert 

kredittinformasjon om personer og foretak. 

Bisnode Credits ratingsystem inneholder mer 

enn 2 500 regler som benyttes til å gi hvert 

foretak en rating som belyser hvor kredittverdig 

det er. I tillegg finner du Bisnode Credits 

personscore i personrapportene 

Ved å benytte infotorg in sin fulle bredde, 

imøtekommer vi dine behov for en effektiv 

informasjonsinnhenting i din saksbehandling. 

 

Bisnode Credit AS 
Kredittopplysningsbasen inneholder alle 

personer som leverer selvangivelse i Norge og 

alle foretak som er registrert i Brønnøysund-

registrene. Du kan kjøpe ferdige rapporter eller 

du kan søke frem enkeltdeler dersom du bare 

trenger deler av informasjonen. 

 

 

 

Situasjoner det kan være 

nyttig å benytte  

kredittopplysninger 
Før avtale inngås -  

Tyder noe på at kunden er en svak eller uryddig 

betaler, bør hele eller deler av betalingen kreves 

på forskudd. Er kredittsjekken negativ: Krev beta-

ling på forskudd eller dropp kontrakten. 

Før varer sendes ut på kredit -  

Å ta sjanser når ordrene strømmer inn og tids-

presset er tøft, er ikke å anbefale. En kjapp kre-

dittsjekk kan forhindre en liten katastrofe hvis 

man sender varer uten sikkerhet for betalingen. 

Før du leier ut bolig/lokaler -  

Hyggelige leietakere er ikke alltid gode betalere. 

Utleie til privatpersoner eller foretak bør alltid 

innebære kredittsjekk. Husk at privatpersoner 

må samtykke til å bli kredittsjekket. 

Før du gir betalingsutsettelse -  

Tar du sjansen på å gi kunden betalingsutsettelse 

eller å dele opp et fakturabeløp? En kredittsjekk 

kan bidra til å gi et totalbilde. Ofte er det svake 

betalere som har behov for utsettelser og 

avdragsordninger. 

Besøksadresse 

Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu 

Postadresse 

Postboks 4, 1330 Fornebu 

En tjeneste fra  

Fakta om tjenesten 

Vi gir deg siste 3 års likningstall på alle personer som leverer 

selvangivelse 

Rating kan forutsi konkurs så lenge som ett år i forveien 

Score på personer forteller hvor sannsynlig det er at en 

person betaler sine regninger. 

Vi gir deg oversikt over alle ubetalte anmerkninger på både 

personer og foretak 

Med kredittopplysninger integrert i ditt fagsystem kan vi 

forenkle prosessen med å vurdere kredittforepørsler fra 

dine kunder 

Se også: www.infotorg.no  


