Creditsafe – kreditinformation om virksomheder

Kreditrapport fra
Creditsafe
Få adgang til komplet
kreditinformation om alle
danske virksomheder

Et kredittjek af en virksomhed gennem iDQ™ Search er en omkostningseffektiv
og nem måde at undgå dyre tab. Søg en virksomhed frem, og klik dig direkte til
kreditrating og regnskabsdata.
En kreditrapport indeholder finansielle oplysninger, som giver et samlet overblik
over en virksomheds kreditværdighed. Ved et kredittjek af både nye og eksisterende kunder får du vigtig information der understøtter din risikovurdering af
virksomheden, når der skal træffes beslutninger.

Kreditrating fra Creditsafe – en af branchens mest sikre

Det

får du i en kreditrapport

	Kreditrating, A til E
Kreditscore, 0 til 100
Anbefalet kreditmaksimum
Firmastamdata
Registreringsår
Selskabsform

Kreditrating er en statistisk vurdering af et selskab og forudsiger sandsynligheden for, at virksomheden går konkurs inden for 12 måneder. Da kreditinformation baserer sig på kritiske og dynamiske data, opdateres modellerne dagligt
og vurderes løbende for at følge konjunkturændringer. Derfor kan du altid være
sikker på, at du tager de dine beslutninger baseret på de senest tilgængelige
kreditoplysninger.

Branche og antal ansatte

Kreditratingen suppleres af et anbefalet kreditmaksimum.

Revisorforbindelse

Creditsafes kreditrating til beregning af kreditværdighed, er baseret på en score
fra 0 til 100 og en ratinggruppe fra A til E.
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Creditsafe er verdens største udbyder af kreditinformation
Creditsafe har data og kreditinformation om mere end 126 mio. virksomheder
– og flere end 170.000 tilfredse kunder globalt. Det er din garanti for en pålidelig
kilde til kreditinformation – også i Danmark.
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Book en demo på idq.dk
– og få Creditsafe gratis på prøve
IDQ A/S

Lygten 39 · DK-2400 København NV · (+45) 3997 1050 · info@idq.dk · www.idq.dk

instant Data Quality

IDQ er en del af Direct Gruppen og vi arbejder tæt sammen med en række specialister inden for data, digital og direct. Det skaber en helhedsorienteret tilgang til
dine udfordringer, som du ikke finder andre steder. Vi sidder i samme hus, i det gamle mejeri Enigheden i København, og er flere end 65 medarbejdere fordelt på tre
virksomheder som udover IDQ tæller Ambition og Response Optimizer.

