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Du laver forretninger
vi garanterer.



Vores største fokusområder  
i de nordiske lande omfatter:

Byggeri

Rejser

Fabriksvirksomhed

Du laver forretninger – vi garanterer.

Som navnet antyder, laver vi garantier  
hos Nordic Guarantee.

Dette er vores kerneforretning, og derfor har vi et team af 
højtkvalificerede brancheeksperter og analytikere til at betjene 
vores kunder.  

Vi kombinerer de relevante risikoanalyser med vores branchekendskab, så 
du får en skræddersyet løsning til en konkurrencedygtig pris. Vores garantier 
repræsenterer skøn fra tredje part af vores kunders evne til at yde og levere  
med succes i henhold til specifikke kontrakter. Som udbyder af garantien bliver  
vi i juridisk forstand, sammen med vores kunder, den primære låntager. På den 
måde kan vi støtte vores kunde og give den sikrede fred i sindet.

Vi bevilger sikre kontraktgarantier, der passer til din virksomheds behov. Det  
giver dig friheden til at gøre det, du gør bedst, så du kan koncentrere dig om  
din kerneforretning. Garantierne, vi tilbyder, har den højeste grad af beskyttelse,  
og der er som regel ikke behov for sikkerhedsstillelse.

Om os



Vi indgår i et partnerskab 
med Lombard Insurance 
Company, der er den største 
udbyder af garantier i den del 
af Afrika, der ligger syd for 
Sahara. Det giver os mulighed 
for også at udstede garantier  
i disse geografiske områder.

En af de største 
garantiudbydere inden for 
bygge- og rejsebranchen

Det eneste selskab i den 
nordiske region, hvis 
kerneforretning det er  
at bevilge garantier.

Privatejet selskab for 
kortfristede forsikringer, der 
har været i garantibranchen i 
over 20 år.

Gennem vores partnerskab 
med Lombard kan vi også 
udstede garantier i Australien.

Stort fokus på 
branchekendskab og -indsigt, 
og vi beskæftiger nogle af 
branchens ledende eksperter.

Vores lån er strukturerede 
på en måde, der kommer 
vores kunder til gode 
i forhold til både pris 
og sikkerhedsstillelse.

Hvem er vi?
Siden 2016 har Manzillo Holdings Limited 
været ejer af Nordic Guarantee. 

Manzillo har adskillige investeringer i europæiske 
forsikringsvirksomheder, hvoraf den største er Red Sands 
Insurance Company (Europe) Limited. Manzillo samarbejder med 
den største udbyder af garantikontrakter syd for Sahara, Lombard 
Insurance. I samarbejdet med dem opnår Nordic Guarantee 
yderligere ekspertise og teknisk support
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Vores nordiske fodaftryk



Vores renommé hviler på vores evne til omgående at leve op til vores forpligtelser i 
forhold til erstatningskrav. Det renommé har vi opnået, fordi vi bliver støttet af et panel  
af internationale genforsikringsselskaber i verdensklasse, som er illustreret herunder.

Vores  
genforsikringsselskaber Rating

Samlede 
aktiver (MSEK) Soliditetsgrad Finanstal i

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
> Skrevet på vegne af Chaucer, Kiln, Canopius og Atrium Syndicates

* Lloyds rating

Betalingsevne i forbindelse  
med erstatningskrav

For at understrege styrken ved vores genforsikringspanel, der understøtter vores 
betalingsevne i forbindelse med erstatningskrav, er der nedenfor en sammenligning 
mellem nogle store nordiske bankers konsoliderede aktiver og vores genforsikringspanel.

Førende Nordiske kommercielle bankers konsoliderede aktiver og Nordic 
Guarantee reinsurance panels aktiver i gruppen (alle beløb i  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



Vores tilbud om garanti

Betalingsgaranti

Entreprisegaranti

Forskudsgarantii

Kombineret arbejdsgaranti

Kontraktopfyldelsesgaranti

Lejegaranti

Rejsegaranti

Tilbudsgaranti

Toldgaranti

Vores kundes behov… Vores løsning…

Stor garantifacilitet Vi har kapaciteten til at 
støtte op om meget store og 
komplekse byggeriprojekter.

Garanti, der bliver accepteret  
af arbejdsgivere

Vores garantier bliver i vidt omfang 
accepteret både lokalt og internationalt.

Fleksibilitet i forbindelse med  
deres bankfacilitet

Vi binder ikke kundens arbejdskapital.

Hurtig sagsbehandlingstid Beslutningstager og Relationship 
Manager er tit én og samme person, 
så vi kan hjælpe vores kunder med 
hurtigere beslutninger.

Pålidelighed Godt omdømme i forbindelse med 
opbakning af store projekter.

Fordel for den sikrede:

• Vi er fleksible med udformningen af vores garanti
• Vi bliver bakket op af verdens ledende genforsikringsselskaber
• Vi har et godt omdømme i forbindelse med betaling af erstatningskrav
• Vores forpligtelse til at løbe forsikringsrisikoen bakker yderligere  

op om din beslutning om at indgå kontrakt med vores kunde.

Sådan er virkeligheden. Når du laver forretninger, kræver dine 
leverandører og kunder ofte garantier – det giver vished om,  
at disse forpligtelser vil blive opfyldt.

Hos Nordic Guarantee tilbyder vi denne beskyttelse uden at binde din kapital, 
og derved forbedres dit cash flow. Det kan derved udnyttes bedre til at 
opretholde dine ambitioner om vækst. 

Men vi er mere end blot en serviceudbyder. Vi er en partner. Det kræver 
af os, at du nemt og uden besvær får adgang til ekspertise og ledende 
branchekendskab, når du har allermest brug for det. 

På vores webportal, FastTrack, får du et godt overblik, og her kan du holde  
styr på dine garantier. Du kan logge ind hele døgnet – nemt og uden beregning. 
Du kan ligeledes administrere dine garantier og nemt købe nye garantier.

Vores tilbud om garanti



Sverige (Hovedkontoret)
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

nordicguarantee.dk


