
Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Kreditupplysning 2018

Enkelhet

• Enkla avrop då det endast är en antagen leverantör – teckna ett  administrationsavtal för ett 
bra samarbete

• Leverantören levererar snabbt aktuella kreditupplysningar för både svenska och utländska 
företag samt privatpersoner

Hållbarhet

• Leverantören arbetar efter strukturerad miljöplan

Effektivisering

• Effektiviserar och förenklar ert kreditarbete 

• Minska risken för fel och undvik eventuella kreditförluster

Innovation

• Säkrare affärer genom kontroll av era leverantörer/kunders kreditvärdighet 

Digitalisering

• Hög tillgänglighet - aktuell kreditinformation i realtid online dygnet runt samt möjligt att 
automatisera genom integration mot ert affärssystem 

• Krav på stark autentisering för hög säkerhet

Avtalsuppföljning

Inköpscentralen följer upp 
ramavtalet när det löpt 6 
månader, därefter var 12:e 
månad.

Vi följer upp våra stöddokument, 
kvalitetskrav, 
kvalificeringsvillkor, avtalsvillkor, 
beställarsynpunkter och 
eventuella reklamationer och 
avvikelser.

Tjänsteområden

Kreditupplysning liten 

• UC-typ Mini 

Kreditupplysning stor

• UC-typ Standard

Kreditupplysning privatperson

• UC-typ Person

Kreditupplysning inom norden

• Norden UC standard

Kreditupplysning internationell 

• Manuell Normal

Kreditbevakning

• Integrerad 
kredituppföljning

Avtalstid

2018-11-01 – 2022-10-31
Avtalstiden är den maximala 
löptiden för ramavtalet. 
Avtalstid är 2 år med option att 
förlänga ytterligare 1 + 1 år

Leverantör

En antagen leverantör -
UC AB

Pris

Avtalade priser i en heltäckande 
och tydlig prislista
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Omfattning

Ramavtalet omfattar kreditupplysningstjänster som tillgodoser ert behov av 
upplysningar och rapporter avseende företag och privatpersons ekonomiska 
ställning. 
I de flesta varianter av upplysningar som leverantören levererar ingår:

Trafikljuset

• Grönt, gult eller rött – trafikljuset i företagsupplysningen ger dig en snabb 
och tydlig indikation på leverantörens/kundens ekonomiska ställning

Riskklass och riskprognos

• Riskklass och riskprognos beräknar risken för att ett företag hamnar i 
ekonomiska svårigheter inom de kommande 12 månaderna. Riskklassen 
hjälper dig att avgöra om prognosen är hög eller låg. Beräkningen baseras 
på information som bland annat bokslut, styrelse/delägare, 
betalningsanmärkningar, storlek och ålder.

• Kreditupplysning liten (Mini)  12 kr

• Kreditupplysning stor (Standard (standard enskild näringsverksamhet)) 15 kr 

• Kreditupplysning privatperson (Person) 5 kr 

• Kreditupplysning utland Norden (Norden UC standard) 79 kr 

• Kreditupplysning utland internationell (Manuell normal) 249 kr 

• Kredituppföljning/bevakning per företag/år (Integrerad kredituppföljning) 18kr st

Minst en revision genomförs under avtalsperioden

Fördjupning

Enkelhet 
Till ramavtalet finns det flera väl bearbetade stöddokument i form av:
• Avropsvägledning
• Mall Kundavtal
• Information från leverantören

Vi rekommenderar att dessa dokument används för att ge bästa 
förutsättningar för ett bra och tydligt avrop samt kontrakt med leverantör 
framåt.

Säkerhet
Leverantören har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för att bedriva 
kreditupplysningsverksamhet

Hållbarhet

• Leverantören arbetar efter strukturerad miljöplan (Mål 12)

• Bidrar till att minska de olagliga finansiella flödena och bekämpa 
organiserad brottslighet (Mål 16)
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