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INNEHÅLLET I EXEMPLEN PÅ MEDDELANDEN 
 
Versionshistoria 
 

Versio
n 

Datum Beskrivning 

1.0  7.12.2022 Anvisning om innehållet i exemplen på meddelanden som publiceras på registrets webbplats. 

1.1 6.2.2023 Uppdaterad anvisning om innehållet i exemplen på meddelanden som publiceras på registrets webbplats. Innehåller 
exempel på meddelanden för gränssnittet för ändring av kreditens uppgifter och gränssnittet för kontroll av kreditens 
uppgifter. Det har gjorts vissa ändringar i namnen på listelementen för anmälningarna i exemplen på meddelanden 
(till exempel ”NewLoans” har blivit ”Loans”). 

1.2 20.3.2023 Uppdaterad anvisning om innehållet i exemplen på meddelanden som publiceras på registrets webbplats. Innehåller 
exempel på meddelanden för förfrågan om utdraget ur kreditupplysningsregistret och ett exempel på meddelande för 
mottagningsbekräftelsen.  

 
 
I det här dokumentet har det sammanställts ett sammandrag av vad exemplen på meddelanden 
innehåller. Innehållet i meddelandena visas grupperade enligt anmälningsreferensen eller filnamnet.   
 

Gränssnittet Ny kredit 

Engångskredit 

Lumpsumloan1 – 1 kredittagare, räntekorridor, utan säkerhet 
Lumpsumloan2 – 2 kredittagare, räntetak, 2 amorteringsfria perioder, 2 säkerheter 
Lumpsumloan3 – 2 kredittagare, fast ränta, 1 amorteringsfri period, 1 säkerhet 
Lumpsumloan4 – 2 kredittagare, betalningsprogram för skuldsanering, 2 säkerheter 
 

Fortlöpande kredit 

RunningAccountLoan1 – 1 kredittagare 
RunningAccountLoan2 – 1 kredittagare, betalningsprogram för skuldsanering 
 

Leasingavtal 

Leasing1 – 1 kredittagare 
Leasing2 – 1 kredittagare, betalningsprogram för skuldsanering 
 

Gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter 

Engångskredit 

UpdateLumpSumLoan – 1 kredittagare, ny amorteringsfri period, nytt kreditnummer 

 

Fortlöpande kredit 

UpdateRunningAccountLoan – 1 kredittagare, nytt kreditnummer, höjning av kreditgränsen 

 



   

Leasingavtal 

UpdateLeasing – 1 kredittagare, korrigering av fel: den slutliga köpesumman har anmälts fel. 
 

Gränssnittet Betalningstransaktion 

Engångskredit 

LumpSumLoan_Repayment1 – betald amortering, betald ränta och övriga betalda kreditkostnader 
LumpSumLoan_Repayment2 – betald ränta och övriga betalda kreditkostnader 
 

Fortlöpande kredit 

RunningAccountLoan_Repayment1 – kreditbeloppet som använts, betald ränta och övriga betalda 
kreditkostnader 
RunningAccountLoan_Repayment2 – betald ränta och övriga betalda kreditkostnader 
RunningAccountLoan_Repayment3 – kreditbeloppet som använts 
 

Gränssnittet Betalningsdröjsmål 
 
DelayedRepayment1 – 2 betalningsdröjsmål 
DelayedRepayment2 – uppsägning av krediten 
DelayedRepayment3 – borttagning av betalningsdröjsmål eller borttagning av uppsägning av kredit 
DelayedRepayment4 – korrigering av fel, borttagning av felaktigt betalningsdröjsmål eller 
borttagning av felaktig uppsägning av kredit 
 

Gränssnittet Avslutande av kredit 
 
terminate1 – avslutande av kredit 
terminate2 – avslutande av kredit, förvärvare 
terminate3 – annullering av kredit 
 

Mottagningsbekräftelse för materialet  

 

Mottagningsbekräftelse när materialet har godkänts för behandling 
Mottagningsbekräftelse när materialet har förkastats 
 

Gränssnittet Förfrågan om statusen för avsänt material 
 
Förfrågningsmeddelande för behandlingsrespons 
Svarsmeddelande för behandlingsrespons utan fel 
Svarsmeddelande för behandlingsrespons som har fel 
 

Gränssnittet Kontroll av kreditens uppgifter 
 
GetLoan1 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter  

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när ingen kredit hittas 



   

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (krediten är 
aktiv, krediten har en betalningstransaktion i registret) 

 
GetLoan2 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter 

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (krediten 
omfattas av en skuldsanering) 

 
GetLoan3 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter 

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (krediten 
har betalningsdröjsmål) 

 
 
GetLoan4 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter 

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (krediten 
har sagts upp) 

 
GetLoan5 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter 

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (krediten 
har avslutats och överförts till en annan kreditgivare) 

 
GetLoan6 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter  

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (krediten 
har annullerats) 

 
GetLoan7 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter  

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (typen av 
kredit är leasing) 

 
GetLoan8 – förfrågningsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter  

 svarsmeddelande för kontroll av kreditens uppgifter när krediten finns i registret (typen av 
kredit är fortlöpande kredit) 

 

Gränssnittet Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret 
 
GetCreditRegisterExtract1 – Förfrågningsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret 

 Två användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret 
 
GetCreditRegisterExtract2 – Svarsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret när 
personen inte har krediter 
 
GetCreditRegisterExtract3 – Svarsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret med olika 
typer av krediter 

 Svarsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret när personen har en 
engångskredit, en borgensfordran på studielån, en fortlöpande kredit och ett leasingavtal. 
Krediterna har också betalningstransaktioner. 

 
GetCreditRegisterExtract4 – Svarsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret när 
personen har en engångskredit med betalningsdröjsmål och en fortlöpande kredit som har sagts 
upp. 
 
GetCreditRegisterExtract5 – Svarsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret när 
personen för vilken utdraget ur kreditupplysningsregistret förfrågas har avlidit. 
 



   

GetCreditRegisterExtract6 – Svarsmeddelande för utdraget ur kreditupplysningsregistret när 
personens kredit omfattas av en skuldsanering för en privatperson. 

 


