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Du gör affärer
vi garanterar.



Våra fokusområden i de nordiska 
länderna är:

Entreprenader

Resor 

Tillverkning

Du gör affärer – vi garanterar.

Som vårt namn antyder arbetar vi med 
garantier och inget annat än garantier.

Vi har ett team av mycket kompetenta och erfarna 
branschexperter och analytiker som står redo att bistå  
våra kunder.  

Vi kombinerar kvalificerade riskanalyser med våra branschkunskaper för att 
erbjuda våra kunder en skräddarsydd lösning till ett konkurrenskraftigt pris. 
Våra garantier baseras på våra professionella och oberoende utlåtanden 
om våra kunders förmåga att prestera och leverera i enlighet med specifika 
kontrakt. Vi utfärdar garantin och blir därmed juridiskt sett våra kunders 
partner i kontraktsåtaganden. På så vis hjälper vi kunden och skapar trygghet 
för motparten.

Vi utfärdar trygga kontraktsgarantier som passar dina affärsbehov. På så vis kan 
våra kunder koncentrera dig på din kärnverksamhet och göra det de är bäst på. 
De garantier vi erbjuder innebär bästa möjliga skydd och oftast utan krav på att 
binda kapital. 

Om oss



Vi har ett nära samarbete 
med försäkringsbolaget 
Lombard Insurance 
Company som är störst 
på garantier i södra Afrika. 
Därmed kan vi utfärda 
garantier även  
på denna marknad.

En av de största aktörerna 
inom garantiförsäkringar 
i entreprenad- 
och resebranschen.

Det enda företaget i Norden 
som är helt specialiserat 
på garantier.

Ett privatägt 
försäkringsbolag med 
drygt 20 års erfarenhet 
av garantier.

Genom samarbetet 
med Lombard kan vi 
också erbjuda garantier 
i Australien.

Vi lägger stor vikt 
vid branschspecifik 
spetskompetens och 
våra medarbetare tillhör 
de ledande experterna i 
Norden i vår bransch.

Våra garantier är trygga 
och prisvärda.

Vilka är vi och vad 
erbjuder vi?
Sedan 2016 är Manzillo Holdings Limited 
ägare av Nordic Guarantee.

Manzillo har flera investeringar i europeiska försäkringsbolag varav 
det största är Red Sands Insurance Company (Europe) Limited. 
Manzillo har också kopplingar till Lombard Insurance, some bistår 
Nordic Guarantee med ytterligare expertis och teknisk support. 



Helsingfors FINLAND

Malmö SVERIGE

Köpenhamn DANMARK

Oslo NORGE

Stockholm SVERIGE

Vi finns på följande platser i Norden



Vårt rykte vilar på att vi kan fullgöra våra åtaganden snabbt och effektivt. 
Vi gör detta genom ett samarbete med flera världsledande internationella 
återförsäkringsbolag, vilka anges nedan:

Våra återförsäkringsbolag Kreditbetyg
Totala tillgångar 
(MSEK) Soliditet

Siffror per 
den

Arch Re A+ 193 016 30.0% 2015
Axis Re A+ 166 405 29.4% 2015
Clavis Re> A+ 752 023 8.3% 2014
Endurance A 110 273 38.7% 2015
Hannover Re AA- 586 464 16.2% 2015
Liberty 4478* A+ 1 013 552 15.8% 2015
Partner Re A+ (–) 178 265 32.2% 2015
R&V Re AA- 57 072 33.5% 2014
SCOR AA- 385 982 15.3% 2015
Swiss Re AA- 1 633 373 17.1% 2015
Munich Re AA- 802 868 13.2% 2015
> Tecknar för syndikaten Chaucer, Kiln, Canopius och Atrium

* Lloyds kreditbetyg

Vår förmåga att stå för våra åtaganden För att tydliggöra styrkan hos våra återförsäkrare, och därmed vår förmåga 
att betala ut ersättning enligt ställda garantier, visas här en jämförelse mellan 
deras samlade tillgångar och motsvarande tillgångar hos några av de största 
nordiska bankerna.

De samlade tillgångarna hos några av de största nordiska affärsbankerna och 
motsvarande samlade tillgångar hos våra återförsäkrare (alla belopp MSEK).
Nordea

6 001 485

5 879 293
Nordic Guarantee Reinsurance Panel

4 093 402
Danske Bank

2 522 133
Handelsbanken

2 495 964
SEB

2 281 816
DNB NOR

2 148 855
Swedbank

1 160 590
OP Bank

91 763
Aktia Bank



Våra garantier

Anbudsgaranti

Betalningsgaranti

Byggsäkerhet

Förskottsgaranti

Fullgörandegaranti

Garantitidsgaranti

Hyresgaranti

Resegaranti

Tullgaranti

Våra kunders behov… Vår lösning...

Att säkra stora projekt Vi har kapaciteten att utfärda 
garantier för stora och 
komplexa byggnadsprojekt.

Garantier som godtas av dina 
kontraktsmotparter

Våra garantier har hög acceptans  
såväl lokalt som internationellt.

Smidigare än banken Vi låser inte upp kundens kapital.
Snabb och smidig hantering Kundansvarig och beslutsfattare är  

ofta en och samma person vilket  
ger snabba beslut.

Förtroende Vi har ett mycket gott anseende 
även när det gäller garantier för 
stora åtaganden. 

Fördelar för motparten:

• Flexibel utformning av garantier
• Uppbackning från världsledande återförsäkringsbolag
• Vi fullgör våra åtaganden
• Vår riskanalys av kontraktsmotparten och vårt åtagande  

att stå bakom dem i affären skapar trygghet för dig.

När du gör affärer ställer din kund eller leverantör ofta krav på 
någon form av garanti som säkerställer att dina åtaganden enligt 
avtalet blir uppfyllda.

Nordic Guarantee erbjuder sådan säkerhet, oftast utan att binda upp kapital. 
På så vis kan du stärka ditt kassaflöde, och i stället använda ditt kapital till att 
förverkliga dina tillväxtambitioner. 

Vi levererar inte bara en tjänst. Vi fungerar som en partner till dig och vi kan 
förse dig med vår expertis och branschledande kunskap på ett smidigt sätt,  
när du behöver det som mest.

Vår webbportal, Fast Tack, ger dig god översikt och kontroll över dina garantier. 
Du kan logga in 24 timmar om dygnet enkelt och utan kostnad. Du kan också 
följa upp dina garantier och ansöka om nya.

Våra garantier



Sverige (Huvudkontor)
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

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

nordicguarantee.se


