
Moderna Garanti – en del av Trygg-Hansa Försäkring filial | 106 26 Stockholm | Bolagsverket org.nr 516403-8662. 
Filial till Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark.

Moderna Garanti erbjuder PDF-garantier med en internationellt vedertagen signering 
genom vår samarbetspartner Digicert.com. Garantierna kan på så vis distribueras till 
beställaren per email och en garanti kan vara beställd, utställd samt hos mottagaren inom 
några minuter. 

Garantierna är signerade av auktoriserade företrädare för Moderna Garanti, på samma sätt 
som ett original och därefter scannade och påförda det elektroniska sigillet.

PDF-garantier äger samma äkthet som en garanti utfärdad på papper och Moderna Garanti 
kräver inte en kopia på garantin för att inleda ett skadeanspråk. Fördelen är att en PDF-
garanti kan lagras hos flera olika personer och på så vis lättare kunna användas vid ett 
eventuellt skadeanspråk. 

Ca 99,5 % av de garantier som utfärdas är PDF-garantier. Dock finns också möjlighet att 
ställa ut en garanti på papper för distribution genom fysisk postgång. 

Har ni frågor om våra PDF-garantier är ni varmt välkomna att kontakta oss på 
post@modernagaranti.se och på 08-684 128 55.

Moderna Garanti är en del inom Tryg-koncernen (börsnoterade i Köpenhamn). Tryg har kreditbetyget A1 
hos det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody's. Kreditbetyget innebär att vi accepteras av 
samtliga stora beställare i Sverige, däribland fastighetsbolag. byggbolag, myndigheter och statliga bolag. 
Det internationella kreditbetyget innebär också att vi kan accepteras som utställare över hela världen.

Internationell rating
Tryg-koncernen innehar kreditbetyget A1 med stabila utsikter från kreditvärderingsinstitutet Moody's. 
Likaså har Tryg Garantiforsikring A/S och Moderna Garanti rating A1. Ratingen innebär bl a att vi 
accepteras av samtliga stora beställare i Sverige, däribland fastighetsbolag. byggbolag, myndigheter och 
statliga bolag. Ratingen innbär också att vi accepteras som utställare utanför Nordens gränser.
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