EULER HERMES DANMARK

GARANTI
VORES GARANTI
DIN TRYGHED

HVORFOR VÆLGE EULER HERMES I
STEDET FOR BANKEN?
Euler Hermes garantier kan sidestilles
med bankgarantier, men belaster ikke
dit bankengagement. Med
almindelige bankgarantier er der risiko
for, at nye kontrakter udfordrer
virksomhedens likviditet. Garantier fra
Euler Hermes fjerner presset på dine
kreditrammer i banken og giver
samtidig plads til forretningsudvikling.
Vores garantier accepteres af både
offentlige myndigheder og det private
erhvervsliv på linje med bankgarantier
fra de store banker. I modsætning til
bankerne stiller Euler Hermes
sædvanligvis ingen krav om
pantsikkerhed m.m., så længe din
virksomhed er økonomisk stabil.
Samtidig aflaster vi dit
bankengagement og bidrager dermed
til at styrke din virksomheds likviditet.

MY BONDING PORTAL - LETTER ADMINISTRATIONEN
Ofte vil dit samlede garantibehov være fordelt på mange
små garantier, og administrationen er ressourcekrævende. Derfor har vi
udviklet My Bonding Portal - en sikker og brugervenlig onlineløsning til
administration af bestående garantier og bestilling af nye:
•
•
•
•

Svar samme dag som bestillingen er afgivet
Mulighed for filoverførsel til dit eget IT-miljø*
Sikker databeskyttelse vha. SSL-kryptering
Ligger på Euler Hermes egne webservere

* Euler Hermes overholder de meget strenge sikkerhedskrav for onlinesystemer, som Allianz har
udarbejdet. Allianz Security Policies garanterer vores kunder sikker dataoverførsel.

STORE OG SMÅ PROJEKTER
Euler Hermes har udstedt garantier
siden 1917 og er i dag en vigtig og
betydelig garantiudsteder til f.eks.
industrien, bygge- og anlægssektoren
og de offentlige myndigheder. Som en
del af Allianz har vi en solid, finansiel
styrke og har derfor en betydelig
garantikapacitet.
EKSEMPLER PÅ GARANTISTILLEDE
PROJEKTER
•

Øresundsbroen

•

JAS 39 Gripen (det svenske
jagerfly)

•

Krydstogtskibet Norwegian Pearl

ET FLEKSIBELT OG INTERNATIONALT
ALTERNATIV
Euler Hermes er anerkendt som en
professionel, international
garantileverandør, og med Allianz i
ryggen kan vi tilbyde de bedste
garantiløsninger overalt i verden.
Uden for Europa kræves ofte sikkerhed
fra en lokal garantistiller. Her kan vi
lade det lokale Euler Hermes kontor
eller vores samarbejdspartner udstede
garantien for at skabe yderligere
tryghed.

DEN SIKRESTE VEJ ER
MED GARANTI HOS OS
TILBUDSGARANTI / BID BOND
Tilbudsgarantier udstedes over for bygherrer, der
ønsker at sikre, at entreprenøren står ved sit tilbud,
når kontrakten skal underskrives. Tilbudsgarantien
er også en sikkerhed for, at entreprenøren kan
stille de nødvendige garantier ved kontraktens
indgåelse og sparer dermed bygherren for
unødige forhandlinger. Garantibeløbet er normalt
på 1-5 % af tilbudssummen og er gældende i
tilbudsfasen. Når kontrakten underskrives afløses
tilbudsgarantien af andre garantier.
ARBEJDSGARANTI / PERFORMANCE BOND
Arbejdsgarantier udstedes over for bygherrer og
hovedentreprenører, som ønsker at sikre sig mod
tab, hvis entreprenøren ikke overholder de kontraktlige forpligtelser. Dette kan f.eks. være hvis:
• Entreprenøren ikke udfører arbejdet i den
aftalte kvalitet
• Entreprenøren ikke overholder den aftalte
tidsfrist for levering
• Der senere viser sig at være fejl og mangler ved
arbejdet
Garantibeløbet udgør normalt 15 % af
entreprisesummen. Garantien nedskrives til 10 %,
når arbejdet afleveres, og igen til 2 % 1 år efter
aflevering og løber herefter i yderligere 4 år. For
anlægsarbejder løber garantien ofte kun 1 år efter
arbejdets aflevering.

forudbetaling for varer eller leverancer. Garantien
sikrer, at kunden får erstatning, hvis leverandøren/
entreprenøren ikke leverer i henhold til kontrakten.
Garantibeløbet er normalt det samme som
forudbetalingen, hvilket oftest er 10-30 % af
ordresummen.
LEVERANCEGARANTI / BOND FOR SUPPLY OF GOODS
AND SERVICES
Leverancegarantier anvendes inden for industrier,
hvor en virksomheds kunder ønsker at sikre sig
mod manglende eller mangelfuld levering.Ved
mangelfuld levering eller i tilfælde af defekter
dækker garantien sædvanligvis færdiggørelse og/
eller afhjælpning af mangler i op til 1 år efter
levering. Garantibeløbet er typisk 10-20 % af
kontraktsummen.
EU-GARANTI / EU BOND
EU-garantier stilles over for NaturErhvervsstyrelsen
og dækker virksomhedens forpligtelser i henhold
til EU’s markedsordninger. Det kan f.eks. være, at
virksomheden ikke er i stand til at betale for varer
købt fra EU’s overskudslagre eller på forlangende
at tilbagebetale forudbetalte subsidier.
Vil du vide mere om, hvordan vi kan stille garanti
for dine projekter, så ring på tlf. +45 88 33 33 88 og
få en snak med en af vores konsulenter.

BETALINGSGARANTI / PAYMENT BOND

FORSKUDSGARANTI / ADVANCE PAYMENT BOND
Forskudsgarantier udstedes over for
virksomhedens kunder, der har foretaget
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Betalingsgarantier sikrer leverandøren, hvis køber
helt eller delvist undlader at betale for aftalte
leverancer eller ydelser. Betalingsgarantier
anvendes både inden for industrien og inden for
bygge- og anlægssektoren.

