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Yritys– ja luottotiedot -palvelussa voit tilata ajantasaisen Rating Alfa –luottotietoraportin valitsemastasi suomalaisesta 

yrityksestä. Yrityksen luottokelpoisuus esitetään raportissa kansainvälisellä seitsenportaisena kirjainluokituksena  

(AAA-C).Raportti sisältää  yksityiskohtaiset tiedot yrityksen maksutavasta, vastuuhenkilöistä ja omistajista sekä taloudelli-

sesta asemasta. Lisäksi raportti sisältää runsaasti muutakin yritystä koskevaa taloudellista informaatiota, jota voit hyödyntää 

esimerkiksi uusien mahdollisuuksien kartoituksessa, päätöksenteossa ja asiakaskunnan seuraamisessa.  

 

Kaupparekisterilinkistä saat ajantasaista tietoa kaupparekisteriin merkittyjen yritysten voimassa olevista rekisteritiedoista 

ja yhteisösäännöistä (kuten osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksistä, henkilöyhtiöiden yhtiösopimuksista ja osuuskuntien säännöis-

tä). Saatavilla on myös tieto siitä onko yrityksellä vireillä ilmoituksia kaupparekisterissä. Kaupparekisterilinkin tiedot tuottaa  

Patentti- ja rekisterihallitus.  

Linkki kaupparekisteriin on avoinna arkisin klo 08.00 – 19.00.  

 

Yritys- ja luottotiedot -palvelun tarjoaa Suomen Asiakastieto Oy (Asiakastieto), osoite Työpajankatu 10 A,  

00580 HELSINKI, puhelin (09) 148 861.  

 

Nordea tarjoaa yrityksen verkkopankki -asiakkailleen mahdollisuuden käyttää Yritys- ja luottotiedot –palvelua turvallisesti 

verkkopankin kautta.  

 

Tilauksiin liittyvät maksut maksat kätevästi ja turvallisesti verkkopankissa samassa yhteydessä, kun tilaat valitsemaasi  

yritystä koskevan Rating Alfa –raportin tai kaupparekisteritietoja.  

 

Asiakastieto toimittaa valitsemasi tiedot välittömästi vahvistettuasi maksun yrityksen verkkopankissa. Voit lukea tiedot 

ruudulta, tallentaa myöhempää käyttöä varten tai tulostaa ne suoraan paperille.  

 

Palvelun käyttöön et tarvitse erillisiä käyttäjätunnuksia. Yritysasiakkaana käyttäessäsi Yritys– ja luottotiedot –palvelua  

yrityksen verkkopankin kautta, Nordea välittää Asiakastiedolle tiedon siitä, että asiakas käyttää palvelua verkkopankin  

välityksellä. 

 

Näin otat käyttöösi Asiakastiedon Yritys- ja luottotiedot -palvelun yrityksen verkkopankissa 

Tutustu tähän palvelun esittelyyn ja Nordean palveluosaan liittyviin ehtoihin.  

 

Palvelun käyttö on mahdollista, mikäli yrityksesi verkkopankkisopimukseen on liitetty maksutili.  

 

Palvelun liittämisenverkkopankkisopimukseesi teet painamalla ko. palvelusta kertovalla Muut palveluntarjoajat sivulla  

HYVÄKSY –painiketta.  

 

Mahdollisuus käyttää Yritys -ja luottotiedot -palvelua yrityksen verkkopankin kautta on käytössäsi välittömästi hyväksymi-

sen jälkeen.  

 

Näin tilaat Rating alfa -raportin tai kaupparekisterin tietoja ja maksat niihin liittyvät maksut  

• Valitse Muut palveluntarjoajat -sivulta Yritys- ja luottotiedot. Saat kuvaruudun, jonka kautta siirryt Asiakastiedon  

Yritys- ja luottotiedot -palveluun  

• Paina kuvaruudulla olevaa Siirry Asiakastiedon palveluun –painiketta.  

• Asiakastiedon palvelussa kirjoita hakutekijäksi yrityksen nimi tai y-tunnus. Valitse suoraan joko Ratin Alfa –raportti tai 

Kauppa-rekisteristä joko kaupparekisteriote, yhteisösäännöt tai vireilläolo.  

• Paina Jatka -painiketta, jolloin siirryt takaisin verkkopankkiin. Saat ruudullesi valmiin maksupohjan, jossa on kaikki 

maksun välittämiseen liittyvät tiedot. Voit valita tilin, jolta haluat tilauksen maksaa.  

• Vahvistettuasi maksun se välittyy saajan tilille heti.  

• Palaa takaisin Asiakastiedon palveluun painamalla Palaa Palveluntarjoajan palveluun –painiketta. Nordea välittää tiedon 

hyväksytystä maksusta Asiakastiedolle ja Asiakastieto toimittaa tilaamasi raportin.  

• Voit tehdä uuden tilauksen tai palata yrityksen verkkopankkiin painamalla Paluu verkkopankkiin –nappia Yritys- ja 

luottotiedot -palvelun aloitussivulla.   

 

Palvelumaksut 

Asiakastieto veloittaa toimittamistaan raporteista ja tiedoista oman hinnastonsa mukaan. Nordea veloittaa tilauksiin liittyvis-

tä maksuista palkkion 0,50 euroa/kpl.  

 

Näin lopetat palvelun 

Mikäli haluat poistaa Yritys- ja luottotiedot –palvelun, ota yhteys pankkiin yrityksen verkkopankin asiakaspostilla, jolloin 

palvelu poistetaan yrityksesi verkkopankkisopimuksesta ja samalla myös laskutus loppuu. 


