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Avser kreditprövning av privatperson

UPPGIFTER OM BESTÄLLARE

Företagets namn 

Organisationsnummer Kundnummer hos UC 

Kontaktperson hos företaget

Telefonnummer kontaktperson 

E-postadress kontaktperson

BESTÄLLNING
Med ordervärde avses den kredit/det fakturabelopp personen söker.
Med Kombinationsmall kombinerar ni flera kreditmallar, se sidan 2. Ansökan styrs då automatiskt till en 
kreditmall avsett för angivet ordervärde.
I bilaga 1 finns information om innehåll i respektive kreditmall.

Kryssa för den kreditmall samt övriga värden som ni önskar.

o  Kreditmall 1 Person  o  Ordervärde > ________ kr ska ge avslag

o  Kreditmall 2 Person 
      Typ av upplysning o  UC Mikro Person          
         o  UC Person o  Taxerad förvärvsinkomst < ________ kr ska ge avslag

   o  Ordervärde > ________ kr ska ge avslag

o  Kreditmall 3 Person 
      Avslagsgräns UC Risk Person o  > 10,0 % (UC:s rekommendation)          
          o  Eget val; > ________% (ange med 1 decimal)
 
   o  Ordervärde > ________ kr ska ge avslag

o  Kreditmall 4 Person 
      Avslagsgräns UC Risk Person o  > 4,1 % (UC:s rekommendation)          
          o  Eget val; > ________% (ange med 1 decimal)  
      Avslagsgräns för taxerad förvärvsinkomst o  < 120.000 kr (UC:s rekommendation)
   o  Eget val; < ________kr (ange i tusental)
   
   o  Ordervärde > ________ kr ska ge avslag

o  Kreditmall 5 Person 
      Avslagsgräns UC Risk Person o  Eget val; > ________% (ange med 1 decimal)           
      Avslagsgräns för taxerad förvärvsinkomst o  Eget val; < ________kr (ange i tusental)
   
        o  Ordervärde > ________ kr ska ge avslag

      Medsökande ska kunna anges o  Ja (samma kreditmall gäller för medsökande)   
   o  Nej

Beställning Kreditmall Person
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o  KOMBINATIONSMALL 
Kryssa för här samt de kreditmallar nedan som ska ingå i kombinationsmallen. Se Guide Kreditmall Person 
för mer information om kombinationsmall.
 
Ordervärde som överstiger högst angivna ordervärde nedan ger avslag i kreditmallen.
Tänk på att ange ordervärdena så att de inte överlappar varandra. Ange istället såhär:
Kreditmall 1, ordervärde 0 – 500 kr
Kreditmall 2, ordervärde 501 – 1.000 kr 

o  Kreditmall 1 Person 
      Ordervärde för din kund                    ________ - ________ kr 

o  Kreditmall 2 Person 
      Ordervärde för din kund                    ________ - ________ kr
      Typ av upplysning o  UC Mikro Person            
       o  UC Person       o  Taxerad förvärvsinkomst < ________ kr

o  Kreditmall 3 Person 
      Ordervärde för din kund  ________ - ________ kr
      Avslagsgräns UC Risk Person o  > 10,0 % (UC:s rekommendation)          
         o  Eget val; > ________% (ange med 1 decimal) 

o  Kreditmall 4 Person
      Ordervärde för din kund  ________ - ________ kr 
      Avslagsgräns UC Risk Person o  > 4,1 % (UC:s rekommendation)          
         o  Eget val; > ________% (ange med 1 decimal)  
      Avslagsgräns för taxerad o  < 120.000 kr (UC:s rekommendation)
      förvärvsinkomst o  Eget val; < ________kr (ange i tusental)   
  
o  Kreditmall 5 Person
      Ordervärde för din kund  ________ - ________ kr 
      Avslagsgräns UC Risk Person o  Eget val; > ________% (ange med 1 decimal)           
      Avslagsgräns för taxerad o  Eget val; < ________kr (ange i tusental)   
      förvärvsinkomst 

      Medsökande ska kunna anges o  Ja (samma kreditmall gäller för medsökande)   
  o  Nej

TEXT PÅ KOPIA TILL OMFRÅGAD
Text på kopia till omfrågad när kreditmallen ger svaret ”Beviljning” 
o  Ingen text          o  Text på kopia till omfrågad (max 200 tecken): 

Text på kopia till omfrågad när kreditmallen ger svaret ”Avslag” 
o  Ingen text          o  Text på kopia till omfrågad (max 200 tecken): 

BEHÖRIGHETER
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Följande medarbetare ska ha behörighet att via UC:s hemsida göra kreditprövningar i kreditmallen samt 
ta separata kreditupplysningar. 

Namn på medarbetare

TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR
Möjlighet finns att göra tilläggsbeställningar till huvudbeställningen (det här dokumentet). Om det finns 
tilläggsbeställningar, vänligen ange vilka.  

o  Tilläggsbeställning Betalningsanmärkningar Kreditmall Person          
o  Tilläggsbeställning Kreditmall 5 Person 
o  Tilläggsbeställning Behörigheter Kreditmall 

Underskrift
Härmed beställs kreditmall/ar enligt ovan angivet. Genom underskrift intygar beställaren att denne 
tagit del av innehållet i beställd/a kreditmall/ar, se bilaga 1. Beställaren är medveten om att de gränser 
i belopp och riskprognos som kreditmallen innehåller är att betrakta som beställarens egna beslut samt 
att det svar kreditmallen lämnar är att betrakta som beställarens egen bedömning, för vilka beställaren 
har det fulla ansvaret.

För allmänna bestämmelser avseende UC:s tjänster hänvisas till avtalet med UC. 

Bilaga 1: Innehåll Kreditmall Person
Bilaga 2: Allmänt om kreditmall samt ordlista

_________________________            __________________________________________________
Ort och datum  Underskrift behörig beställare

  
  __________________________________________________
  Namnförtydligande

Beställd Kreditmall, inklusive eventuella tilläggsbeställningar, produktionssätts inom tre vardagar efter 
inkommen beställning. Produktionssättning sker tisdag – fredag.
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Bilaga 1
Innehåll Kreditmall Person
Med ordervärde avses den kredit/det fakturabelopp personen söker.

Ordlista finns i bilaga 2.  

Kreditmall 1 Person
Rekommenderas av UC för ordervärde ≤ 500 kr. Kreditupplysning som används i kreditmallen är UC Mikro Person. 
Om ingen regel uppfylls beviljar kreditmallen kreditansökan.

Följande regler ger avslag på kreditansökan
• Personen är under 18 år
• Personen har förvaltare utsedd
• Personen har skyddade personuppgifter
• Personen är utvandrad/obefintlighetsregistrerad
• Personen har anmält förlorad id-handling till UC
• Personen saknar adress i UC:s register
• Personen har Poste Restante-adress
• Personen har fack-adress
• Personen har box-adress i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö
• Personen har notering om skuldsanering 
• Personen har aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten

• Personen har betalningsanmärkning, av typen enskilda mål, de senaste 12 månaderna

Kreditmall 2 Person
Rekommenderas av UC för ordervärde ≤ 1.000 kr. Kreditupplysning som används i kreditmallen är UC Mikro 
Person eller UC Person (det senare om regel om inkomst ska ingå). Om ingen regel uppfylls beviljar kreditmallen 
kreditansökan.

Följande regler ger avslag på kreditansökan
• Personen är under 18 år
• Personen har förvaltare utsedd
• Personen har skyddade personuppgifter
• Personen är utvandrad/obefintlighetsregistrerad
• Personen har anmält förlorad id-handling till UC
• Personen saknar adress i UC:s register
• Personen har Poste Restante-adress
• Personen har fack-adress
• Personen har box-adress i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö
• Personen har notering om skuldsanering 
• Personen har aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
• Personen har betalningsanmärkning, av typen allmänna och/eller enskilda mål, de senaste 36 månaderna
• Senast taxerad förvärvsinkomst < X kr (regel valfri och beloppssätts av beställaren, kräver upplysningstypen  

 UC Person)
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Kreditmall 3 Person
Rekommenderas av UC för ordervärde ≤ 3.000 kr. Kreditupplysning som används i kreditmallen är UC Person samt 
tjänsten UC Risk Person. Om ingen regel uppfylls beviljar kreditmallen kreditansökan.

Följande regler ger avslag på kreditansökan
• Personen är under 18 år
• Personen har förvaltare utsedd
• Personen har skyddade personuppgifter
• Personen är utvandrad/obefintlighetsregistrerad
• Personen har anmält förlorad id-handling till UC
• Personen saknar adress i UC:s register
• Personen har Poste Restante-adress
• Personen har fack-adress
• Personen har box-adress i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö
• Personen har notering om skuldsanering 

• Riskprognos enligt UC Risk Person > 10,0 % (UC:s rekommendation, annan gräns möjlig att välja)

Kreditmall 4 Person
Rekommenderas av UC för ordervärde ≤ 5.000 kr. Kreditupplysning som används i kreditmallen är UC Person 
kompletterad med tjänsten UC Risk Person. Om ingen regel uppfylls beviljar kreditmallen kreditansökan.

Följande regler ger avslag på kreditansökan
• Personen är under 18 år
• Personen har förvaltare utsedd
• Personen har skyddade personuppgifter
• Personen är utvandrad/obefintlighetsregistrerad
• Personen har anmält förlorad id-handling till UC
• Personen saknar adress i UC:s register
• Personen har Poste Restante-adress
• Personen har fack-adress
• Personen har box-adress i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö
• Personen har notering om skuldsanering 
• Riskprognos enligt UC Risk Person > 4,1 % (UC:s rekommendation, annan gräns möjlig att välja)

• Senast taxerad förvärvsinkomst < 120.000 kr (UC:s rekommendation, annan gräns möjlig att välja)

Kreditmall 5 Person
Rekommenderas av UC för ordervärde > 5.000 kr. Kreditupplysning som används i kreditmallen är UC Person 
kompletterad med tjänsten UC Risk Person. Om ingen regel uppfylls beviljar kreditmallen kreditansökan.

Följande regler ger avslag på kreditansökan
• Personen är under 18 år
• Personen har förvaltare utsedd
• Personen har skyddade personuppgifter
• Personen är utvandrad/obefintlighetsregistrerad
• Personen har anmält förlorad id-handling till UC
• Personen saknar adress i UC:s register
• Personen har Poste Restante-adress
• Personen har fack-adress
• Personen har box-adress i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö
• Personen har notering om skuldsanering 
• Riskprognos enligt UC Risk Person > X,X %, där ni som beställare själv bestämmer värdet på X i kreditmallen 

• Senast taxerad förvärvsinkomst < X kr, där ni som beställare själv bestämmer värdet på X i kreditmallen
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Bilaga 2
Om kreditmallar och ordlista

Effektivisera med kreditmall
Kreditmallen hjälper dig att på ett effektivt, objektivt och snabbt sätt avgöra om 
och hur du ska göra affär med kunder och leverantörer. 

Bedömer affärssituationer
• om du ska låna ut pengar till någon och till vilka villkor
• om du ska erbjuda delbetalning, faktura eller begära förskottsbetalning 
• en leverantörs ekonomiska tillstånd
• risken för att affären är bedräglig

Effektiviserar din verksamhet
• affärssituationer bedöms objektivt, ingen subjektiv bedömning av handläggare
• bedömningen sker helt eller delvis maskinellt och frigör tid för dig
• bedömningen går på ett par sekunder
• baseras på UC:s samlade erfarenhet kring kreditgivning
• kan anpassas efter din verksamhets kreditpolicy

Hjälper din att upptäcka
• person som inte får ingå avtal om kredit, exempelvis underårig eller person som genomgår skuldsanering
• när kreditrisken bedöms som hög, exempelvis med hjälp av UC Risk Person
• risk för bedrägeri, exempelvis om person anmält förlorad ID-handling till UC

En kreditmall innehåller regler för när en kreditansökan ska avslås eller granskas ytterligare manuellt (”prövning”). 
Informationen för att undersöka om en regel uppfylls hämtas från upplysningen samt i förekommande fall från 
ansökan. Om ingen regel uppfylls beviljar kreditmallen kreditansökan.

Kopia på kreditupplysning skickas alltid ut till omfrågad person.

Ordlista
Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning är oftast ett tecken på att en person eller ett företag inte har skött sina betalningar. 
Uppgift om betalningsanmärkning hämtas bland annat från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och tingsrätter. 

Anmärkning i ”allmänna mål” betyder att personen har eller har haft en oreglerad skuld till staten. Anmärkning i 
”enskilda mål” betyder att personen har eller har haft en oreglerad skuld till företag eller annan privat aktör.

En betalningsanmärkning för person finns registrerad i kreditupplysningen i 36 månader oavsett om och när skulden 
reglerats. 

Förlorad id-handling
Personen har anmält till UC att id-handling har förlorats. Noteringen finns kvar hos UC i 5 år.
 
Förvaltare
Förvaltare kan av tingsrätt utses till person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Den som har en förvaltare förlorar rätts-
handlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.



Bilaga 2: 2/2

Kopia till omfrågad
Kopia på kreditupplysning samt namn på det företag som beställt upplysningen skickas alltid till personen som 
omfrågats i enlighet med kreditupplysningslagen (KUL). 

I kopian på upplysningen finns möjlighet att lägga in en egen informationstext. Texten kan vara olika beroende på 
kreditmallens beslut, exempelvis kan texten skilja sig åt mellan avslagsbeslut och beviljade-beslut.

Medsökande
Medsökande innebär att ytterligare en person, tillsammans med (huvud)sökande, ansöker om kredit. 

Poste Restante-adress
Adress för person som (tillfälligt) befinner sig på ort utan fast adress.

Saknar adress i UC:s register
UC har för de här personerna inte erhållit någon adress från Skatteverket. Vanligaste anledningen till att adress 
saknas är att personen har utvandrat och inte lämnat uppgift om ny adress i annat land.
 
Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
Skuldsaldo avser oreglerad skuld hos kronofogdemyndigheten avseende både allmänna och enskilda mål. Uppgift i 
kreditupplysning omfattar både aktuellt och historiskt skuldsaldo (24 månader). 

Skuldsanering 
Skuldsanering kan beviljas person som är så skuldsatt att denne inom en överskådlig framtid inte kan antas förmå 
betala sina skulder. 

Skyddad personuppgift
Har person skyddad personuppgift visas inte namn och adress, vem personen eventuellt är gift med, 
folkbokföringsuppgifter samt fastighetsinnehav. Vid betalningsanmärkning redovisas inte fordringsägare och för 
kreditomfrågningar visas inte namn på frågeställare. 

Taxerad förvärvsinkomst 
Taxerad förvärvsinkomst är det som kvarstår av inkomst från tjänst respektive näringsverksamhet efter att 
allmänna avdrag gjorts.

UC Risk Person 
UC Risk Person är en riskprognos (score) som bedömer risken för en persons framtida betalningsproblem. 
Riskprognosen presenteras i procentform (0,1% - 99,9%) och ju högre siffra desto högre risk. Hur hög risken blir 
beror bland annat på personens inkomst, fastighetsinnehav, förekomsten av frågor hos UC, betalningsanmärkningar 
samt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. UC Risk Person beräknas inte för person som är omyndig, 
obefintlighetsregistrerad, utvandrad, har förvaltare utsedd, har skyddad personuppgift eller skuldsanering. UC Risk 
Person är utvecklat för att passa alla typer av kreditgivare och kreditgivningssituationer.

Utvandrad/obefintlighetsregistrerad
Myndigheterna skiljer i rapporteringen till UC inte på om personen har utvandrat eller är obefintlighetsregistrerad 
och UC presenterar därför båda händelserna under en rubrik. 

Person som inte är anträffbar för myndigheterna under minst två år registreras som obefintlig.
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