
  Oppslag i Gjeldsregisteret 

Oppslag i Gjeldsregisteret er en tjeneste for finansinstitusjoner og kommuner for å 

kunne sjekke en persons usikrede gjeld. 

Finansforetak som er pliktige til å innrapportere 

usikret gjeld oppdaterer Gjeldsregisteret løpende 

med informasjon om gjeldsopplysninger på perso-

ner registrert med fødselsnummer eller d-nummer 

i Norge. 

Hvem kan gjøre oppslag i og i hvilken sam-

menheng kan du gjøre oppslag i Gjeldsregiste-

ret? 

Finansforetak, Husbanken og Statens pensjons-
kasse 

 Behandling av konkret kredittsøknad eller 
       ved endring av vilkår på en løpende kreditt 

 Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt 

Kommuner 

 Behandling av søknad om startlån eller ved       
endring av startlån  

 Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt 

Det kan være tre ulike lånetyper som det kan hen-

tes ut informasjon på: 

 Nedbetalingslån (f.eks. forbrukslån 

 Rammekreditt (f.eks. kredittkort) 

 Faktureringskort (f.eks. Betalingskort uten av-
talt ramme ) 

 

For den enkelte lånetype vil det være informasjon 

om følgende: 

 

 

 

 

 

Nedbetalingslån: 

 Opprinnelig lånebeløp 

 Saldo 

 Nedbetalingstid 

 Nominell rente 

 Terminomkostninger 

 Terminlengde (månedlig, kvartalsvis, halvårlig 

og årlig) 

 Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker) 

Rammekreditt: 

 Kredittgrense 

 Rentebærende saldo 

 Ikke-rentebærende saldo 

 Nominell rente 

 Terminomkostninger 

 Kapitaliseringsfrekvens (månedlig, kvartalsvis, 

halvårlig og årlig) 

 Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker) 

Faktureringskort: 

 Rentebærende saldo 

 Ikke-rentebærende saldo 

 Medlåntaker (om du har eller er medlåntaker) 

 

Det vil sendes gjenpartsbrev til den personen det 

er søkt på 

 

Besøksadresse 

Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu 

Postadresse       

Postboks 4, 1330 Fornebu 

For ytterligere informasjon eller demonstrasjon 

av våre tjenester og produkter ta kontakt med 

oss på salg@gjeldsregisteret.com.  

En tjeneste fra  

Om Gjeldsregisteret AS 

Gjeldsregisteret AS er et  

heleid selskap i Tietoevry 

konsernet som har konsesjon 

fra Barne- og likestillings-

departementet til å drive som 

gjeldsinformasjonsforetak.  

Hensikten med å innføre 

Gjeldsregisteret i Norge er å 

forebygge gjeldsproblemer i 

private husholdninger ved å 

bidra til å gi banker og andre 

kredittytere muligheter for å 

sjekke hvor mye kreditt og 

forbruksgjeld en lånesøker 

allerede har. Dette gir bedre         

beslutninger for finans-

foretakene, samtidig som 

lånesøkere kan forvente 

bedre råd fra långivere om 

hvilken lånekapasitet deres 

økonomi tåler. 
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