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Du gjør avtaler – vi garanterer!

Om oss

Navnet Nordic Guarantee er beskrivende – vi
leverer garantier.
Det er dette som er vår spesialitet, og vi har et team av høyt
kvalifiserte bransjeeksperter og analytikere som bistår våre kunder.
Vi kombinerer inngående risikoanalyse med bransjekunnskap, slik at vi kan
levere en skreddersydd løsning til en konkurransedyktig pris. Våre garantier
representerer en profesjonell tredjepartsvurdering av våre kunders evne til å
gjennomføre og levere i henhold til en spesifikk kontrakt. I juridisk forstand blir
vi, som garantistiller, medskyldner for våre kunder. På denne måten hjelper vi
kunden og gir trygghet for garantimottakeren.
Vi leverer sikkerhet og garantier tilpasset ditt behov. Dermed kan du gjøre det
du kan best, nemlig å fokusere på kjernevirksomheten. Vi tilbyr garantier som
gir maksimal beskyttelse, og det er vanligvis ikke nødvendig med ytterligere
sikkerhet.

Våre viktigste områder i Norden:
Bygg og anlegg
Reiseliv
Industri

Hvem er vi?
Fra 2016 er Manzillo Holdings Limited
eier i Nordic Gurantee.
Manzillo har investeringer i flere europeiske forsikringsselskaper,
hvorav det største er Red Sands Insurance Company (Europe)
Limited. Manzillo har også koblinger til Lombard Insurance, den
største tilbyderen av sikkerhet og garantier i Afrika sør for Sahara,
som kan bistå Nordic Guarantee med ytterligere ekspertise og
teknisk støtte.

En av de største
garantileverandørene
innen bygg og anlegg
samt reiselivsbransjen.

Det eneste selskapet i
Norden som utelukkende
driver med garantier.

Nordic Guarantee har over
20 års fartstid i garanti
bransjen.

Vi har en partneravtale
med Lombard Insurance
Company, som er den
største garantileverandøren
i Afrika sør for Sahara.
Dermed kan vi stille garantier
også i disse områdene.

Gjennom samarbeidet med
Lombard kan vi også utstede
garantier i Australia.

Våre produkter er
strukturert slik at de er
fordelaktige for våre kunder
når det gjelder både pris
og sikkerhet.

Vi legger stor vekt på
bransjekunnskap og -innsikt,
og hos oss finner du noen av
bransjens fremste eksperter.

Våre nordiske kontorer
Helsinki FINLAND
Stockholm SVERIGE
Oslo NORGE
København DANMARK
Malmö SVERIGE

Betalingsevne

Som en ytterligere illustrasjon av våre reassurandørers soliditet, viser vi under
en sammenligning mellom konsoliderte eiendeler for noen av de største
nordiske bankene og våre reassurandører.

Vårt renommè avhenger av om vi kan oppfylle våre forpliktelser umiddelbart.
Dette er vi i stand til med støtte fra en gruppe internasjonale reassurandører i
verdensklasse (se under):
Totalkapital
(MSEK)
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Våre reassurandører

Rating

Arch Re

> Avtale på vegne av syndikatene Chaucer, Kiln, Canopius og Atrium

Konsoliderte eiendeler for de fremste kommersielle bankene i norden og samlede
eiendeler for Nordic Guarantees samarbeidspartnere (alle beløp i MSEK).
Nordea

6 001 485

Nordic Guarantee Reinsurance Panel
Danske Bank

4 093 402

Handelsbanken
SEB

2 495 964

DNB NOR

2 281 816

Swedbank
OP Bank

* Lloyd’s rating

Aktia Bank
91 763

2 522 133

2 148 855
1 160 590

5 879 293

Vårt garantitilbud
Det er slik det fungerer:
Når dere inngår avtaler, krever ofte leverandører og
kunder en garanti – en forsikring om at dere er i stand til å
oppfylle forpliktelsene.
Nordic Guarantee tilbyr denne sikkerheten uten å binde opp deres egenkapital,
noe som gir dere bedre likviditet. Dermed kan dere utnytte denne til videre
investeringer.
Men vi er mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi er en partner. I dette
ligger at vi er raske med å tilby dere ekspertise og bransjeledende kunnskap når
dere trenger det mest.
Vår nettportal FastTrack gir dere god kontroll og oversikt over garantiene.
Dere kan logge inn 24 timer i døgnet – enkelt og gratis. Her kan dere også
administrere garantiene, og det er enkelt å kjøpe nye.

Kundens behov…

Vår løsning…

Omfattende garantitilbud

Vi har kapasitet til å stille
garanti for svært store og
komplekse byggeprosjekter.
Våre garantier har bred aksept både
lokalt og internasjonalt.
Vi binder ikke opp kundens driftsmidler.
Vi gjør vårt ytterste for å gi
kunden rask, smidig og profesjonell
hjelp. Vår assistanse skal således
bidra til at kundene våre kan ta
raskere beslutninger.
Støtte til en rekke store prosjekter.

Garanti som aksepteres av
arbeidsgiverne
Økonomisk fleksibilitet
Kort behandlingstid

Pålitelighet

Vårt garantitilbud
Anbudsgaranti
Betalingsgaranti
Byggsikkerhet – etter
Norsk Standard
Forskuddsgaranti
Leiegaranti
Reisegaranti
Reklamasjonstidsgaranti

Fordeler for garantimottakeren:
•
•
•
•

Vi er fleksible når det gjelder garantiens ordlyd
Vi samarbeider med verdens ledende forsikringsselskaper
Vi har en plettfri betalingshistorikk
Det at vi er villige til å ta risikoen ved å stille en garanti er
en ytterligere styrking av forpliktelsen overfor kunden.

Tollkredittgaranti
Utførelsesgaranti

nordicguarantee.no

Sverige (Hovedkontor)
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista
Tel +46 834 0660
Email info@nordg.se
nordicguarantee.se

Norge
Dronning Eufemias gate 8
NO-0191 Oslo
Tel +47 2295 5700
Email info@nordg.no
nordicguarantee.no

Finland
Äyritie 12 A
FI-01510 Vantaa
Tel +358 10633 8100
Email info@nordg.fi
nordicguarantee.fi

Danmark
Tuborg Boulevard 12, 3. sal
DK-2900 Hellerup
Tel +45 3694 4470
Email info@nordg.dk
nordicguarantee.dk

Engelsk
Kista Science Tower
SE- 164 51 Kista
Tel +46 834 0660
Email info@nordg.com
nordicguarantee.com

