Ta en UC - Manual.

Ta en UC
Börja med att logga in på www.uc.se med bankID eller tvåfaktorsautentisering. Observera att du inte kan logga in med
alternativet användarnamn och lösenord för att komma åt tjänsten Ta en UC.

KLICKA PÅ TA EN UC

Om du möts av meddelandet Åtkomst till tjänsten nekad, gå till Min Administration, Mina behörigheter och klicka i cirkeln
framför ditt kundnummer för att aktivera behörigheten. Därefter kan du klicka på Tillbaka till mina Tjänster och välja Ta en UC.

Klicka på den engelska flaggan för att få kreditupplysningen på engelska.

Här fyller du i personens personnummer eller företagets organisationsnummer. Ange endast 10 siffror i formatet ÅÅMMDDXXXX.
		
		
		

Under UC-Typ kan du välja vilken typ av
kreditupplysning du vill beställa.

När du vill beställa utländska kreditupplysningar på företag
		
		

Klicka på fliken Land för att välja det land som företaget som du vill ta en upplysning på, finns i. 		
Om landet inte är med i listan, klicka på Manuell beställning.

		
		
		

LEVERANSTIDER FÖR MANUELLA BESTÄLLNINGAR AV KREDITUPPLYSNINGAR
Det finns tre olika leveranstider för manuella upplysningar:

		
		

Leveranstider Europa

		

Normal 5 - 15 arbetsdagar

		

Express 3 - 5 arbetsdagar

		

Superexpress 1 - 2 arbetsdagar

		

Leveranstider Övriga världen

		

Normal 7 - 15 arbetsdagar

		

Express 3 - 6 arbetsdagar

		

*Superexpress 1 - 3 arbetsdagar

		
		

*Superexpress för Övriga världen är möjlig att beställa i de fall som leverantören tillhandahåller 		
tjänsten. Fråga oss så berättar vi mer!

Klicka på Kontrollera om du vill veta namn och adress men bara har ett personnummer/organisationsnummer.
(Ange numret i formatet ÅÅMMDDXXXX och klicka på knappen Kontrollera)

Här kan du söka på person/företag om du saknar organisationsnummer eller personnummer.

Läs mer på UC.se eller ring oss på 08-670 90 00

