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UC AB
117 88 Stockholm

20XX-08-18 Efternamn, Ebba
 Ebbas gata 1A Lgh 15

 12788 Stockholm

Hej ! Här kommer en sammanställning över den Ebba
information som  har hämtat om dig.BankBank AB

Vi skickar alltid en kopia till dig så du vet vilken information vi har lämnat ut om dig. Det är vi skyldiga 
enligt Kreditupplysningslagen. Har du frågor kring det som står här i brevet hittar du de flesta svaren 
på uc.se/upplysningskopian. 

Med vänliga hälsningar
UC AB

VEM HAR FRÅGAT OM DIG? VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

I det här fallet är det  som har bett om BankBank AB
information om dig. Vi på UC tillhandahåller information 
till exempelvis banker, finansiella institut, myndigheter och 
andra företag och organisationer som i sin tur fattar olika 
ekonomiska beslut med hjälp av denna information.

Har du frågor om varför  har bett om BankBank AB
information så kontakta i första hand dem direkt. Har 
du frågor om informationen vi lämnat ut om dig hittar 
du de flesta svaren på uc.se/upplysningskopian.

VAD SKA DU GÖRA MED DETTA BREV?

Du behöver inte göra någonting med det här brevet. Det är endast en kopia på den information som  BankBank AB
har fått om dig. Känner du inte igen företaget som har bett om information om dig, så kontakta i första hand dem 
direkt.

VILL DU HELLRE FÅ DENNA INFORMATION DIGITALT?

Anslut dig till något av våra digitala 
alternativ för att få denna information 
digitalt. Det är både enkelt, tryggt och 
bra för miljön. Helt utan kostnad så 
klart.

Skaffa Kivra med Mobilt BankID på 
kivra.se/uc

Gå in på minUC.se/brevlada för att 
aktivera med hjälp av BankID
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20XX-10-12Inskrivningsdatum

20XX-09-23Förvärvsdatum

50%Ägarandel

835 kvmAreal

220:Småhusenhet, bebyggdFastighetstyp

Stockholms Län / StockholmLän / kommun

20XX-02-28Restförd felparkeringsavgift

20XX-03-10Restförd studiemedelsavg

20XX-04-06Misskött kredit

20XX-08-02Betaln förelägg utslag

2Antal folkbokförda på adressen över 18 år

Stockholms län, Stockholm kommunFolkbokförd

Inget registrerat hos UCÄktenskapsförord

Gift sedan  med Jan Efternamn (811115-XXXX)20XX-07Civilstånd

Ebba EfternamnNamn

19900911XXXXPersonnummer

58,99%Riskprognos

Här finner du den information som  har bett att BankBank AB
få om dig.

KREDITOMDÖME

Med hjälp av riskprognoser bedömer UC hur stor sannolikheten är att du kan få betalningsproblem inom de närmaste 12 
månaderna. Prognosen används för att utvärdera din kreditvärdighet. Prognosen beräknas av UC och baseras på både din 
information och statistik över alla invånare i Sverige som är 18 år och uppåt. Sker det förändringar i dina uppgifter kan det 
också påverka prognosen.

Källa: UC

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Historik

INKOMSTUPPGIFTER

20XY 20XZ
Överskott av tjänst 425.400 646.600
Underskott av kapital 79.300 63.100
Taxerad förvärvsinkomst 425.400 646.500
Slutlig skatt 93.600 199.700
Sammanräknad inkomst 346.100 583.400

Källa: Skatteverket

FASTIGHETSÄGARUPPGIFTER

Här ser du information om fastigheter du äger

Äger 46% av 2 fastigheter taxerade till 6.041 tkr.

Ebbas fastighet 1
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LagfartÄgandestatus

NejSamtaxerad

1253 tkr
716 tkr
537 tkr

Taxeringsvärde år 20XX
- varav byggnad
- varav mark

20XX-10-12Inskrivningsdatum

20XX-09-23Förvärvsdatum

33%Ägarandel

1.469 kvmAreal

220:Småhusenhet, bebyggdFastighetstyp

Stockholms Län / StockholmLän / kommun

LagfartÄgandestatus

NejSamtaxerad

4788 tkr
3436 tkr
1352 tkr

Taxeringsvärde år 20XX
- varav byggnad
- varav mark

Ebbas fastighet 2

Källa: Lantmäteriet och Skatteverket

KREDITENGAGEMANG

Här ser du vilka krediter som har rapporterats in från banker och kreditmarknadsbolag det senaste året. Tänk på att det i 
kreditsumman kan ingå krediter som inte används. Vill du veta mer om lånet eller avsluta krediten måste du kontakta 
kreditgivaren. Kredit anges i sin helhet för var och en som är solidariskt ansvarig.

Sammanfattning Aktuellt 20XX-08-21
Tot utnyttjat 6.471.210
Tot beviljat 6.661.634
Antal krediter 16
Antal kreditgivare 8

Kontokredit
Saldo 4.800
Limit 195.224
Antal 3
Limit med medlåntagare 160.000
Utnyttjandegrad 2,46%
Övertrassering Nej

Avbetalning
Saldo 960.529
Limit 960.529
Antal 1
Saldo med medlåntagare 960.529

Blanco
Saldo 1.339.045
Limit 1.339.045
Antal 5
Saldo med medlåntagare 595.868

Bolån fastighet
Saldo 3.716.836
Limit 3.716.836
Antal 6
Saldo med medlåntagare 3.716.836

Bolån bostadsrätt
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0Antal nya avbetalningslån

0Antal nya blancolån

0Totalt antal nya lån inkl bolån

2Antal aktiva kontokrediter (saldo > 0 senaste året)

1370.98 %Genomsnittlig skuldsättningsgrad 12 mån (inkl bolån)

487.31 %Genomsnittlig skuldsättningsgrad 12 mån (exkl bolån)

1332.65 %Aktuell skuldsättningsgrad (inkl bolån)

458.92 %Aktuell skuldsättningsgrad (exkl bolån)

1.745.189,00Summa belopp, andel

Saldo 450.000
Limit 450.000
Antal 1
Saldo med medlåntagare 0

20XX-07-31 20XX-05-31 20XX-03-31 20XX-01-31 20XX-11-30 20XX-09-30
Sammanfattning
Tot utnyttjat 5.669.110 5.711.009 5.781.968 5.820.352 5.983.035 5.943.571
Tot beviljat 5.859.534 5.901.509 5.942.035 5.980.327 6.021.792 6.049.979
Antal krediter 14 15 15 17 17 17
Antal kreditgivare 6 7 7 7 7 7

Kontokredit
Saldo 4.800 5.570 39.933 41.846 164.352 97.130
Limit 195.224 196.070 200.000 201.821 203.109 203.538
Antal 3 3 3 5 5 5
Limit med medlåntagare 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Utnyttjandegrad 2,46% 2,84% 19,97% 20,73% 80,92% 47,72%
Övertrassering Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Avbetalning
Saldo 960.529 965.253 974.156 979.870 982.442 984.877
Limit 960.529 965.253 974.156 979.870 982.442 984.877
Antal 1 2 2 2 2 2
Saldo med medlåntagare 960.529 964.690 972.936 977.019 979.050 983.093

Blanco
Saldo 986.945 1.009.010 1.021.593 1.036.920 1.055.139 1.069.178
Limit 986.945 1.009.010 1.021.593 1.036.920 1.055.139 1.069.178
Antal 4 4 4 4 4 4
Saldo med medlåntagare 595.868 611.821 615.514 619.173 626.835 636.429

Bolån fastighet
Saldo 3.716.836 3.731.176 3.746.286 3.761.716 3.781.102 3.792.386
Limit 3.716.836 3.731.176 3.746.286 3.761.716 3.781.102 3.792.386
Antal 6 6 6 6 6 6
Saldo med medlåntagare 3.716.836 3.731.176 3.746.286 3.761.716 3.781.102 3.792.386

Bolån detaljerad

Typ av lån Antal låntagare Saldo
Fastighetslån 2 64.400
Fastighetslån 2 883.710
Fastighetslån 2 890.640
Fastighetslån 2 883.710
Fastighetslån 2 315.002
Fastighetslån 3 679.374

Nyckeltal kreditregistret 20XX-07-31

Förändring senaste 12 månaderna
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Ingen aktuell skuld rapporterad från KFM per 20XX-08-12.Aktuellt skuldsaldo

-2.0 %Förändring bolån (fastighet/bostadsrätt)

-94.0 %Förändring kontokredit

-2.0 %Förändring avbetalning

-8.0 %Förändring blanco

-4.0 %Total förändring (inkl bolån)

-9.0 %Total förändring (exkl bolån)

0Antal nya bolån

0Antal nya kontokrediter

Förändring av skuldsättning 12 månader

Nya och lösta krediter sedan 20XX-08-01

Det finns inga inrapporterade nya och lösta krediter sedan 20XX-08-01. 
Observera att inte samtliga kreditgivare rapporterar in dagliga förändringar.

Förändringar på befintliga krediter sedan 20XX-08-01

Det finns inga inrapporterade förändringar av befintliga krediter sedan 20XX-08-01.

Summering av förändringar av kreditengagemang sedan 20XX-08-01

Det finns inga inrapporterade summeringar av kreditengagemang sedan 20XX-08-01

Källa: kreditgivare i Sverige

ANMÄRKNINGAR

Betalningsanmärkningar visas bland annat om det finns skulder som är obetalda eller som du inte har betalat i tid. 
Anmärkningar för privatpersoner ligger vanligtvis kvar i tre år från det datum anmärkningen registrerades, även om skulden 
senare betalades. En anmärkning kan också bero på att uppgift om konkurs, skuldsanering eller näringsförbud har noterats.

 anmärkningar på totalt  finns registrerade.5 st 894.277 kr

Obs att det har registrerats flera betalningsanmärkningar under den senaste 6-månadersperioden.
Obs att det har registrerats att personen misskött en kredit och/eller missbrukat ett bankkonto.

Betalningsanmärkningar
Datum Typ Fordringsägare, övr info Belopp

20XX-04-06 Misskött kredit Finansbolaget -

20XX-07-22 Betalningsföreläggande utslag BankBank AB 890.700

20XX-03-10 Restförd studiemedelsavgift 2.752

20XX-02-28 Restförd felparkeringsavgift 150

20XX-06-28
Restförd trängselskatt 675

Aktuellt skuldsaldo rapporterat från KFM

Källa: kronofogden, tingsrätt, kreditgivare

SENASTE FRÅGOR HOS UC

Här ser du vilka som har bett om din information från UC de senaste 12 månaderna. Det syns inte om krediten beviljats eller 
inte.

Under de senaste 12 månaderna har  frågor registrerats hos UC.3

Datum Frågeställare Belopp
20XX-12-18 BankenBank AB 4.020.000
20XX-11-30 Låneförmedlaren AB -
20XX-11-30 Förmedlarlån AB -
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Källa: UC

UCs KREDITUPPLYSNINGSVERKSAMHET

UC AB, 556137-5113, har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att bedriva kreditupplysningsverksamhet. 
Ändamålet med att lämna ut kreditupplysningsinformation är att mottagaren ska kunna göra olika ekonomiska 
bedömningar vilket innebär att informationen används som underlag till olika affärs- och kreditbeslut. Av 
kreditupplysningslagen framgår också att informationen kan lämnas ut som underlag för beräkning av kapitalkravet 
för kreditrisker. Den rättsliga grunden för kreditupplysningsverksamheten är att den är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse. Informationen kan också komma att behandlas av våra serviceleverantörer, till exempel 
IT-leverantörer.

Vi behandlar även information för att hjälpa kredittagare, företag och organisationer, såsom kreditgivare, genom att 
skapa statistik och modeller i syfte att kunna bedöma risker och möjligheter i samband med affärs- och kreditbeslut 
samt inom ramen för kreditgivningsverksamhet. UC tillhandahåller även myndigheter med analyser och statistik. I 
samband med dessa behandlingar lämnar UC inte ut någon identifierbar personinformation. Den rättsliga grunden 
för den behandling som sker för att skapa statistik och modeller är att den är nödvändig för UCs och tredje parts 
berättigade intressen. Se mer på .uc.se/integritetspolicy

Kreditupplysningslagen och vårt kreditupplysningstillstånd innehåller gallringsregler som ska tillämpas vilket 
exempelvis innebär att vi i kreditupplysningar på privatpersoner inte presenterar information som är äldre än 36 
månader, med undantag för skuldsanering som gallras efter 60 månader. En uppgift om en fysisk person gallras när 
det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det kan 
exempelvis innebära att en uppgift om en fysisk persons företagsengagemang gallras efter 60 månader. Mer 
information om källorna, innehåll och lagringstider kan du även hitta på .uc.se/om-uc/vara-kallor

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

Kreditupplysningslagen innehåller integritetsskyddande regler och du har bland annat rätt att begära 
rättelse av missvisande eller felaktig information. Skriv till oss på  eller via post till utredningen@uc.se
UC AB, Utredningen, 117 88 Stockholm. Kom ihåg att förklara vad som är fel och skicka med dokument 
som styrker detta.

Du har rätt att begära ett registerutdrag om dig själv. Om du vill begära ett registerutdrag eller 
exempelvis anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på 

. UC har rätt att säkerställa identiteten på den som efterfrågar information, kundservice@uc.se
exempelvis vid förfrågan om registerutdrag.

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande adress. E-post: 
 Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm. UC AB har ett dataskyddsombud som gärna tar imy@imy.se

emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Dataskyddsombudet har följande 
kontaktuppgifter: E-post: .dataskydd@uc.se
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