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I tjänsten Företags- och kreditupplysningar kan du beställa en aktuell Rating Alfa-rapport gällande ett finländskt företag. Företa-

gets kreditvärdighet presenteras i rapporten med hjälp av en internationell sjugradig bokstavsklassificering (AAA-C). Rapporten 

innehåller detaljerade uppgifter om företagets betalningssätt, företagets ägare och ansvariga personer samt företagets ekonomiska 

ställning. Dessutom finns det en ansenlig mängd ekonomisk information om företaget, som du kan utnyttja till exempel vid kart-

läggning av nya möjligheter, vid beslutsfattande och vid uppföljning av kundkretsen.  

 

Via länken till handelregistret får du aktuella registeruppgifter och -bolagsstadgar (till exempel aktiebolagens bolagsordningar, 

personbolagens bolagsavtal och andelslagens stadgar) gällande företag i handelsregistret. Dessutom får du veta om företaget har 

gjort anmälningar till handelsregistret som är under behandling. Handelsregisterlänkens information produceras av Patent- och 

registerstyrelsen. 

 

Länken till handelsregistret kan användas vardagar kl. 08.00-19.00.  

 

Tjänsteleverantör för tjänsten Företags- och kreditupplysningar är Suomen Asiakastieto Oy (Asiakastieto), adress  

Verkstadsgatan 10 A, 00580 Helsingfors, telefonnummer (09) 148 861.  

 

Nordea Bank tillhandahåller möjligheten för sina kunder att utnyttja tjänsten Företags- och kreditupplysningar tryggt och säkert  

via nätbanken.  

 

Betalningarna i anslutning till beställningarna utför du snabbt och säkert via nätbanken i samband med att du beställer en Rating 

Alfa-rapport eller handelsregisterutdrag gällande ett företag.  

 

Du får informationen från Asiakastieto genast efter att du har bekräftat betalningen i företagets nätbank. Du kan läsa den  

på skärmen, spara den i datorn för senare bruk eller eller skriva ut den direkt på papper.  

 

Inga separata användarkoder behövs för att använda tjänsten Företags- och kreditupplysningar. När du använder den via Företagets 

nätbank, går det information från Nordea till Asiakastieto om att kunden använder tjänsten via nätbanken.  

 

Så här kan du börja använda Asiakastietos tjänst Företags- och kreditupplysningar via företagets nätbank. 

Läs den här presentationen av tjänsten och villkoren för Nordea del av tjänsten.  

 

Du kan använda tjänsten, om ett betalkonto har anslutits till ditt företags nätbanksavtal.  

 

Anslut tjänsten till nätbanksavtal genom att trycka på knappen GODKÄNN på sidan Övriga tjänsteleverantörer där tjänsten  

beskrivs i nätbanken.  

 

När du har godkänt anslutningen får du omedelbart tillgång till tjänsten via företagets nätbank.  

 

Så här beställer du Rating Alfa-rapporten eller handelsregisteruppgifter och utför betalningar i anslutning till dem  

• Välj Företags- och kreditupplysningar på sidan Övriga tjänsteleverantörer. Du får då fram en skärm via vilken du flyttar  

till Asiakastietos tjänst Företags- och kreditupplysningar.  

• Klicka på knappen Till Asiakastietos tjänst.  

• Skriv in företagets namn eller FO-nummer som sökkriterium i Asiakastietos tjänst. Du kan då direkt välja en Rating Alfa-

rapport eller via Handelsregistret välja ett handelsregisterutdrag, organisationsstadgar eller anmälningar under  

behandling.  

• Klicka på knappen Fortsätt, som flyttar dig tillbaka till nätbanken. På skärmen visas sedan ett färdigt betalnings-underlag med 

alla uppgifter som behövs för förmedlingen av betalningen. Du kan välja från vilket konto du vill betala beställningen.  

• När du har bekräftat betalningen förmedlas den genast till mottagarens konto.  

• Gå tillbaka till Asiakastietos tjänst genom att klicka på knappen Tillbaka till Tjänsteleverantör. Information om att betalningen 

har godkänts går från Nordea till Asiakastieto och efter det får du rapporten från Asiakastieto.  

• Du kan göra en ny beställning eller gå tillbaka till företagets nätbank genom att klicka på knappen Tillbaka till nätbanken på 

förstasidan i tjänsten Företags- och kreditupplysningar.   

 

Serviceavgifter 

Asiakastieto debiterar en avgift för rapporterna och informationen enligt sin egen prislista. Nordea Bank tar ut en avgift på 0,50 

euro/st för betalningar som gäller beställningarna.  

 

Så här slutar du använda tjänsten  

Om du inte längre vill använda tjänsten, kontakta banken via kundposten i företagets nätbank. Tjänsten tas då bort från företagets 

nätbanksavtal och samtidigt upphör också faktureringen för tjänsten. 


