
KundnrOrganisationsnummer Telefon till företaget (även riktnr)

1. Uppgifter om företaget
UCs noteringar

Distrikt

Företagsnamn

Typ av verksamhet

o E-handel, postorder, distanshandel

o Telekom och media

o Energibolag

o Oljebolag

o Bygg- och fastighetsbolag

o Låneförmedlare

o Bank och finans

o Inkassobolag, revision, advokat

o Annat 

Kundavtal/Administrationsavtal

Utdelningsadress Postnummer Postadress  

Fakturaadress inklusive kostnadsställe Postnummer Postadress  

3. Behöriga
Följande personer ska vara behöriga att för vår räkning göra förfrågningar. Ytterligare namn lämnas på separat bilaga. 

Namn

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Personnummer

4. Priser och betalningsvillkor

Årsabonnemang Ej årsabonnemang (tillägg Årsabonnemang 
enligt offertpå listpris f.n. 25 %)

Se Ramavtal i SKI:s upphandling Kreditupplysning 2018
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8

Kredittid  
Betalning ska vara UC tillhanda senast 30 dagar 
från fakturadatum om ej annat skriftligen avtalats. 

Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen kommer UC att debi-
tera dröjsmålsränta på förfallet obetalt belopp enligt  
gällande räntelag, f.n. referensränta plus 8 procentenheter.

E-post

Namn Telefonnummer

E-post

Namn Telefonnummer

2. Kontaktperson hos företaget
OBS. Önskvärt med fler än en kontaktperson. Ytterligare namn lämnas på separat bilaga.

Fullmakt för autogiro 
Debitering för erhållna tjänster ska belasta bankgiro:

Bankgiro nr.

Personnummer

Personnummer

E-post

E-post

E-post

Part of Asiakastieto Group Plc



Kompletterande villkor

1. Allmänt
1.1. Dessa Kompletterande  villkor gäller vid Upphandlande 

myndighets användning av Leverantörens tjänster förutsatt 
att tjänsten avropas under ramavtal i SKI:s upphandling 
Kreditupplysning 2018 daterat den 22 oktober 2018 
(”Ramavtalet”) avseende en eller flera av Leverantörens 
kreditupplysningstjänster (nedan benämnt ”Tjänsten”). 

1.2.	 Dessa	Kompletterande	villkor	reglerar	Leverantörens	leverans	
av och Upphandlande myndighets användning av Tjänsten 
samt i förekommande fall den data som tillhandahålls 
Upphandlande myndighet i Tjänsten (”nedan benämnt 
”Informationen”). 

2. Användning av Tjänsten och Informationen
2.1.	 Upphandlande myndighet får endast använda Tjänsten 	

och Informationen för eget bruk. Rätten att använda 
Tjänsten och Informationen får ej överlåtas eller upplåtas till 
tredje man. Upphandlande myndighet får inte sälja, 
vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera, 
eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten och/
eller Informationen eller del därav. 

2.2.	 Upphandlande myndighet ansvarar för att dess 	
användare har erforderlig kunskap om tillämpliga lagar 	och 
föreskrifter för att på ett korrekt sätt och i enlighet med lag 
och god sed använda Tjänsten och Informationen. 
Upphandlande myndighet förbinder sig att inte använda 
Tjänsten eller Informationen på sådant sätt att Leverantören 
eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Upphandlande 
myndighet får således t.ex. inte hantera eller tillföra 
uppgifter eller annan information i Tjänsten som gör intrång 
i Leverantörens eller tredje mans rättigheter, eller som på 
annat sätt strider mot lag. Upphandlande myndighet ska 
ersätta Leverantören för skada som orsakats Leverantören 
och hålla Leverantören skadeslös för anspråk som riktas mot 
Leverantören från tredje man som en följd av att 
Upphandlande myndighet använt Tjänsten eller 
Informationen i strid med Ramavtalet eller lagstiftning. 

2.3.	 Informationen i Tjänsten har sammanställts från 	
exempelvis externa och offentliga källor och Leverantören 
har ingen möjlighet att säkerställa att Informationen är fri 
från fel eller brister. Upphandlande myndighet behöver 
beakta detta inom ramen för användandet av Informationen 
och Tjänsten och har eget ansvar för de beslut som fattas 
som en följd av användandet av Informationen och 
Tjänsten. Leverantören ansvarar däremot för att avhjälpa fel 
innan Upphandlande myndighet fattar beslut med stöd av 
Tjänsten eller Informationen (se punkt 8.1.2 i Ramavtalet).

3. Behörighet och åtkomst till tjänsten
3.1.	 Upphandlande myndighet är skyldig att säkerställa att 

endast vid var tid behöriga användare (”Behöriga 
användare”) använder Tjänsten. 

3.2.	 Upphandlande myndighets åtkomst till Tjänsten och 	
Informationen förutsätter att Upphandlande myndighet 
följer Leverantörens vid var tid lämnade instruktioner för 
Upphandlande myndighets integration och inloggning.  
Upphandlande myndighet ansvarar för att 
inloggningsuppgifter inte överlåts, upplåts eller på annat 
sätt sprids till annan. Upphandlande myndighet ska 
omedelbart skriftligen anmäla till Leverantören om 
inloggningsuppgifter missbrukas, kommit obehörig till del, 
riskerar att spridas, förlorats eller vid förändring eller 
ändring som avser vem som hos Upphandlande myndighet 
ska ha tillgång till Tjänsten och Informationen. 
Upphandlande myndighet är betalningsskyldig för all 
användning av Tjänsten med uppgivande av 
inloggningsbehörigheter som tilldelats Upphandlande 
myndighet.

3.3.	 Leverantören har en laglig skyldighet att stänga av 
Upphandlande myndighet och/eller dess Behöriga 
användare utan föregående meddelande om Tjänsten eller 
Informationen används i strid med gällande rätt. 

4. Tillgänglighet, support och underhåll
4.1.	 Förutsatt att Ramavtalets bestämmelser (se punkt 8.1.1 	

och 8.1.2) efterlevs har Leverantören utan
ersättningsskyldighet rätt att vidta åtgärder som påverkar
tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska,
underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören
ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att
störningarna begränsas. Leverantören åtar sig att om
möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal
arbetstid.

5. Särskilt	om	specifik	lagstiftning
5.1.	 Kreditupplysningsverksamhet	regleras	i	

kreditupplysningslagen (f.n. SFS 1973:1173) samt
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen och är en
tillståndspliktig verksamhet under tillsyn av
Datainspektionen. Bestämmelserna i
kreditupplysningslagen kompletterar
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. För det fall
viss fråga avseende personuppgiftsbehandling inte är
reglerad i kreditupplysningslagen så gäller istället
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Närmare
föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen
samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen
meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

5.2.	 Kreditupplysning innebär uppgifter, omdömen eller råd 
som lämnas till ledning för bedömning av någon annans 
kreditvärdighet eller vederhäftighet i ekonomiskt 
hänseende.  



5.3.  Personupplysning innebär en kreditupplysning på en 	
privatperson som inte är att betrakta som näringsidkare 
enligt kreditupplysningslagen.

5.4.	 Upphandlande myndighet förbinder sig att endast 	
beställa personupplysning om legitimt behov föreligger. 
Legitimt behov föreligger exempelvis om det finns ett 
ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller om Upphandlande 
myndighet av någon annan liknande anledning har behov 
av upplysningen. Beställning av personupplysning utan att 
legitimt behov föreligger är straffbart enligt 
kreditupplysningslagen.

5.5. Upphandlande myndighet är införstådd med att en 
kreditupplysningskopia, d v s en upplysningskopia av en 
kreditupplysning, skickas till den som upplysningen avser, 
när upplysningen avser en privatperson, näringsanknuten 
individ, enskild näringsidkare, handelsbolag och 
kommanditbolag.

5.6. Enligt kreditupplysningslagen ska Leverantören rätta 
felaktig eller missvisande information i 
kreditupplysningsregistret. Om Upphandlande myndighet 
anser att en uppgift i en kreditupplysning är oriktig eller 
missvisande bör den Upphandlande myndigheten anmäla 
detta till UC AB, 117 88 Stockholm eller till e-post: 
utredningen@uc.se. 

6. Behandling av personuppgifter
6.1. Upphandlande myndighet ansvarar för att dennes 

behandling av personuppgifter som inhämtats från 
Tjänsten sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

7. Ändringar
Leverantören har rätt att vidta ändringar av Tjänsten och
Informationen som skäligen inte innebär olägenhet för
Upphandlande myndighet samt att ändra
tillhandahållandet av Informationen eller Tjänsten som en
följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller
åtgärd.

8. Underleverantörer
8.1. Förutsatt att det inte handlar om ett tillägg eller ett byte 

av en underleverantör som specificerats i Ramavtalet har
Leverantören rätt att utan skriftligt godkännande anlita
underleverantörer såsom informationsleverantörer och
IT-leverantörer som möjliggör tillhandahållande av
Tjänsten eller delar därav.

5. Undertecknande.
Vid avtalstecknande för företagets räkning ska avtalet undertecknas av behörig firmatecknare / behörig företrädare.

Underskrift behörig firmatecknare / behörig företrädare

Namnförtydligande 

Ort och datum Ort och datum
UCs noteringar

Underskrift UC (säljare)

Underskrivet avtal skickar du med post, e-post eller fax till UC. 
Uppgifter om adress och nummer hittar du nedan.

UC AB, 117 88 Stockholm • Sales: 08-670 90 10
E-post: sales@uc.se • www.uc.se

Namnförtydligande

Avtalsnr Rabattmoder Debiteringsmoder
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