
Porteføljeoversikt 
Porteføljeoversikt er en analysetjeneste for finansforetak som rapporterer usikret gjeld til 

Gjeldsregisteret. Tjenesten gir oversikt med aggregerte tall fra egne innrapporterte gjelds-

opplysninger. I tillegg inngår oversikt basert på Gjeldsregisteret totale innhold. Den viser tall 

for enkelte lånetype, rentebærende og ikke-rentebærende saldo, antall kunder med usikret 

gjeld, medlåntagere, alderssammensetning og kjønnsfordeling på kundene, renterangering 

differensiert på lånebeløp, fordeling av grupper finansforetak rangert etter antall lån og    

kreditter, samt mye mer. 

Porteføljeoversikt gir en omfattende oversikt over egen 

og bransjens totale innrapporterte portefølje inkludert en 

grundig analyse av all usikret gjeld finansforetaket selv 

rapporterer til Gjeldsregisteret. Det enkelte finansforetak 

får med dette god oversikt over egen rapportert porte-

følje, og et godt verktøy for å sammenligne egn tall mot 

bransjen. 

Analysen produseres på grunnlag av gjeldsopplysninger 

rapportert til Gjeldsregisteret AS før klokken 12:00 den 

første virkedagen hver kalendermåned.  

Persondata som benyttes til utarbeidelse av analysen er  

anonymisert, og kan ikke gjenkjennes på individnivå. 

Det er ca. 165 finansforetak som kontinuerlig oppdate-

rer Gjeldsregisteret med informasjon om gjeldsopplys-

ninger på personer registrert med fødselsnummer eller 

d-nummer. 

Tjenesten leveres som to PDF-rapporter; 

«Porteføljeoversikt» og «Bransjeoversikt» 

 

 

Besøksadresse 

Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu 

Postadresse       

Postboks 4, 1330 Fornebu 

 

For ytterligere informasjon eller demonstra-

sjon av våre tjenester og produkter ta kon-

takt med oss på salg@gjeldsregisteret.com.  

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. 

 

En tjeneste fra  

mailto:salg@gjeldsregisteret.com

