Garanti
- En forudsætning for nye kontrakter og ordrer

Atradius har mange års erfaring samt ekspertise inden for
garantiområdet, og vores garantiløsninger er tilpasset den
enkelte virksomheds specifikke behov.
Finansiel fleksibilitet
Atradius er uafhængig af bankerne, hvorfor et samarbejde
med os på garantiområdet vil give dig mulighed for at
aflaste dine kreditfaciliteter og skabe en øget finansiel
fleksibilitet.
En garantiløsning hos Atradius er desuden et godt
alternativ/supplement til andre garantistillere.
Individuelle garantiløsninger
Inden vi påbegynder et samarbejde, foretager vi sammen
en vurdering af virksomhedens aktiviteter, muligheder og
dermed også det umiddelbare garantibehov. Aftalegrundlaget etableres i form af en garantiramme, hvorunder der
løbende kan udstedes garantier op til et aftalt maksimum.
Effektiv administration
Når aftalen er indgået, udsteder vi garantierne samme
dag, vi bliver anmodet om det.

Samtidig vil du opleve en smidig og effektiv papirgang, Du
har tillige mulighed for adgang til vores onlinesystem, hvor
du kan foretage diverse transaktioner og hele tiden have
et opdateret overblik over din garantiportefølje.
Garanti over hele verden
I vores professionelle rådgivning kan vi trække på et internationalt netværk af specialister, og i samspil med vores
udenlandske samarbejdspartnere kan vi stille garantier
over det meste af verden.
Fordele kort og godt
 Konkurrencedygtige priser
 Rådgivning på højt niveau af erfarne specialister
 Løsningsorienteret sparringspartner
 Effektive administrations- og ekspeditionsrutiner
 Aflastning af bankengagement

Kontraktgarantier
til bygge- og anlæg samt ordreproducerende industrivirksomheder
 Tilbudsgaranti
Garanti for entreprenørens vedståelse af sit tilbud over
for bygherren, og for at der kan stilles de nødvendigegarantier (se: arbejds-/forskudsbetalingsgaranti).
 Arbejdsgaranti
Garanti overfor bygherren til sikkerhed for entreprenørens overholdelse af de kontraktlige forpligtelser.
 Leverancegaranti
Garanti for, at leverandøren overholder de forpligtelser,
der er indeholdt i kontrakten.
 Forskudsbetalingsgaranti
Garanti for tilbagebetaling af en forudbetaling (hvis
den aftalte leverance ikke finder sted eller er mangelfuld).

Øvrige garantityper
 EU-garanti
 Toldgaranti
 Betalingsgaranti
 Autorisationsgaranti
Om Atradius
Atradius er tilstede i 50 lande rundt omkring i verden for
at garantere dig en individuel og professional support
gennem erfarne medarbejdere med lokal kendskab.
Vores mangeårige erfaring og viden om alle aspekter af
håndtering af debitorer, adgang til information til ca. 100
millioner købervirksomheder på global niveau og strategisk global positionering sikrer, at Atradius kan tilbyde dig
et højt serviceniveau, hvor og hvornår du ønsker.
En forudsætning for nye aftaler
Kontakt Atradius
Telefon 33 26 50 00
E-mail: garanti.dk@atradius.com
www.atradius.dk
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