Garanti
- en forutsetning for nye kontrakter eller ordrer

Atradius har mange års erfaring og ekspertise innenfor
garantiområdet, og våre garantiløsninger er tilpasset den
enkelte virksomhets spesifikke behov.

Kontraktsgarantier
Vi tilbyr garantier til bygg- og anleggsbransjen samt
ordreproduserende industrivirksomheter:

Finansiell fleksibilitet
Atradius er uavhengig av bankene, og derfor vil et
samarbeid med oss på garantiområdet gi deg mulighet til
å avlaste dine kredittfasiliteter og skape en økt finansiell
fleksibilitet. En garantiløsning hos Atradius er et godt
alternativ/supplement til andre garantistillere.

 Anbudsgaranti
Garanti for entreprenørens vedståelse av sitt
tilbud overfor byggherren, og for at det kan
stilles de nødvendige garantier (se: oppfyllelses-/
forskuddsgaranti)

Individuelle garantiløsninger
Før vi inngår et samarbeid, fortar vi en vurdering av
virksomhetens aktiviteter, muligheter og garantibehov.
Avtalegrunnlaget etableres i form av en garantiramme, og
under denne kan det løpende utstedes garantier opp til et
avtalt maksimum.
Effektiv administrasjon
Når avtalen er inngått, utsteder vi normalt garantier
samme dag vi mottar bestilling. Samtidig vil du som kunde
oppleve en smidig og effektiv administrasjon. Du får også
tilgang til vårt online-system, hvor du kan foreta diverse
transaksjoner og hele tiden ha et oppdatert overblikk over
din garantiportefølje.

 Oppfyllelsesgaranti – entreprenør
Garanti overfor byggherren som sikkerhet for
entreprenørens overholdelse av kontraktsforpliktelser.
 Oppfyllelsesgaranti – leverandør
Garanti for at leverandøren overholder de forpliktelser
som er nevnt i kontrakten
 Forskuddsgaranti
Garanti for tilbakebetaling av et forskudd (hvis den
avtalte leveranse ikke finner sted eller er mangelfull).

Øvrige garantityper
Garantier ovenfor det offentlige:





Reisegaranti
Tollgaranti
Skatter og avgifter
Autorisasjonsgaranti

Fordeler kort og godt
 Konkurransedyktige priser
 Rådgivning på høyt nivå av erfarne spesialister
 Løsningsorientert sparringspartner
 Effektive administrasjons- og ekspedisjonsrutiner
 Avlastning av bankavtaler

Om Atradius
Atradius er tilstede i 50 land rundt i verden for å garantere
deg en individuell og profesjonell service gjennom erfarne
medarbeidere med lokalt kjennskap. Vår mangeårige
erfaring og kunnskap om alle aspekter vedrørende
håndtering av debitorer, adgang til informasjon på ca
100 millioner bedrifter globalt og strategisk internasjonal
posisjonering, sikrer at Atradius kan tilby deg et høyt
servicenivå, hvor og når du måtte ønske det.
Kontakt Atradius
Telefon: 67 83 71 00
E-post: bonds.no@atradius.com
www.atradius.no

110215

Atradius
Strandveien 15
1325 Lysaker
Tel.: +47 67 83 71 00
Faks: +47 67 83 71 90
www.atradius.no

