Euler Hermes Sverige

Garanti

Vår garanti - din trygghet
Varför välja Euler Hermes istället för banken?
Euler Hermes garantier kan jämföras med bankgarantier med den
skillnaden att det inte belastar ditt bankengagemang. Med en
garanti utfärdad under en garantiram från Euler Hermes kan du
lämna anbud för ett projekt med vetskapen att kreditramen hos din
bank inte påverkas. Det betyder att dina kreditramar är intakta och
att du kan planera långsiktigt med vetskapen om att du har kapacitet
att fullfölja kontraktet.
Våra garantier accepteras av både offentliga myndigheter och
det privata näringslivet på samma sätt som bankgarantier från
stora banker. Så länge din verksamhet är ekonomiskt stabil ställer
Euler Hermes till skillnad från bankerna vanligtvis inga krav på
pantsäkerhet. Samtidigt avlastar vi ditt bankengagemang och bidrar
därmed till att stärka ditt företags likviditet

My Bonding Portal - enklare administration
I vårt onlinesystem My Bonding Portal kan ni enkelt
och snabbt administrera era garantier. Ni kan beställa
garantier och få en överblick över ert engagemang samt
se detaljerad information om respektive garanti:
• My Bondign Portal är en säker och användarvänlig
onlinelösning
• Svar samma dag som garantibeställningen är mottagen
• Möjlighet att föra över filerna till din egen IT-miljö*
• Säkert dataskydd med SSL-kryptering
• Ligger på Euler Hermes egen webserver

Ett flexibelt och internationellt alternativ
Stora och små projekt
Euler Hermes har utfärdat garantier sedan 1917 och är idag en
viktig och betydelsefull garantiutställare till industrin, bygg- och
anläggningssektorn och offentliga myndigheter. Som en del
av Allianz har vi finansiell styrka och därigenom en betydande
garantikapacitet.
Exempel på projekt där garantier utfärdats
◾◾ Öresundsbron
◾◾ JAS 39 Gripen
◾◾ Kryssningsfartyget Norwegian Pearl

* Euler Hermes håller sig till de stränga säkerhetskrav som Allianz har utarbetat. Allianz Security Policies
säkerställer säker dataöverföring.

Euler Hermes är erkänd som en professionell, internationell
garantileverantör och med Allianz i ryggen kan vi erbjuda de bästa
garantilösningarna på de flesta platser i världen.
Utanför Europa krävs ofta säkerhet från en lokal garantiutställare. Där
ger vi dig trygghet genom att låta det lokala Euler Hermeskontoret
eller våra samarbetspartners utfärda garantin.

Den säkraste vägen är med en garanti från oss
Anbudsgaranti/Bid bond

Garantitidsgaranti/Maintenance bond

En anbudsgaranti säkerställer att den entreprenör som tilldelats
entreprenaden också utför arbetet enligt kontraktet. Anbudsgarantier
är speciellt förekommande vid offentliga upphandlingar.
Garantibeloppet är vanligen på 1-5 % av anbudsbeloppet och är
gällende under anbudsfasen. När kontraktet undertecknas så ersätts
anbudsgarantin av annan garanti.

Garantin gäller som säkerhet för eventuella fel och brister som upptäcks
under garantitiden. Garantitidsgarantin är vanligtvis på 2 eller 5 år och
utfärdas med 5 eller 10 % av kontraktsumman.

Tullgaranti /Customs bond

Fullgörandegaranti/Performance bond

Säkerhet för konsortier/ Joint ventures

Fullgörandegarantin gäller normalt till godkänd slutbesiktning och
motsvarar vanligtvis 10 % av kontraktsumman. Fullgörandegaranti
garanterar mot förlust i de fall entreprenören inte fullgör sina
kontraktsenliga förpliktelser. Detta kan t ex avse:
◾◾ Entreprenören utför inte arbetet med förväntad kvalitet
◾◾ Entreprenören håller inte tidsfrist för klar leverans
◾◾ Om det senare visar sig finnas fel i det utförda arbetet (se nästa
garantityp)

Större byggkontrakt utförs ofta genom ett konsortium (joint venture),
vilket medför särskilda risker för företagen som deltar. Euler Hermes har
lång erfarenhet som garantigivare vid sådana projekt och kan erbjuda
särskilda lösningar för byggindustrin som tar hänsyn till just de specifika
förutsättningar som gäller vid varje enskilt tilfälle.

Förskottsgaranti/Advance payment bond
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Vill du veta mer om garantier, ring +46 8 555 136 00 och
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En förskottsgaranti säkerställer att erhållet förskott återbetalas
om entreprenören inte levererar i enlighet med kontraktet.
Garantibeloppet för förskottsgarantin motsvarar storleken på
förskottet vilket vanligtvis är 10 – 30 % av kontraktsumman.

Vi utfärdar tullgarantier för uppvisande mot tull- och skattemyndigheter
som säkerhet för betalning av tull och accis, importtullar och moms för bl. a:
◾◾ Uppskjutande av importtullar
◾◾ Uppskjutande av betalningsdag för skatt på alkohol
◾◾ Köp, utsändning eller förvaring av varor och föremål för moms
◾◾ Tillfällig import
◾◾ EU-garantier

