ICOPAL

Fullgörandegaranti

Produktblad

Icopal Fullgörandegaranti innebär att om takentreprenören går
i konkurs träder Icopal in som part i kontraktet och fullgör tätskiktsentreprenaden.
Beställaren har en 100%-ig Icopal garanti istället för en traditionell ekonomisk bankgaranti på 10%. Fördelarna med att anlita
en lokal entreprenör kombineras med tryggheten i att ha Europas
största tillverkare av tätskikt som garant för entreprenadavtalet.

Inga kostnadsökningar eller onödiga förseningar
Har du en Fullgörandegaranti från Icopal behöver du inte lägga tid och
resurser på att handla upp entreprenadens färdigställande från en ny
entreprenör. Icopal ansvarar för att jobbet utförs enligt det ursprungliga
kontraktet och utan kostnadsökningar. Tack vare vårt breda nätverk
kan vi mycket snabbt ha en kunnig takentreprenör på plats som slutför
arbetet utan onödiga förseningar.

Omfattning
Fullgörandegarantin erbjuds beställare av tätskiktsentreprenader som
utförs av Team Icopal, dvs Icopals auktoriserade takentreprenörer.
Garantin omfattar kontraktsarbeten som utförs med tätskikt samt
takisolering för samma takyta som levererats/ska levereras av Icopal.
För Icopals åtagande gäller AB 04 respektive ABT 06 utan tillägg eller
inskränkningar.

Kombinera med 10+5 års Tätskiktgaranti och få marknadens
mest omfattande garantipaket
För våra bitumentätskikt lagda på exponerade takytor kan Team Icopal
även lämna 10+5 års garanti från Tätskiktsgarantier i Norden AB. De
första 10 åren omfattar tätskiktsgarantin både skador i tätskiktet och
följdskador oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. Till det kommer 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett
fristående försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden.
Läs mer på www.tg-norden.se.

Jämförelse:

Icopal Fullgörandegaranti

Traditionell bankgaranti**

Entreprenadtid

Om entreprenören går i konkurs fullföljer
Icopal AB entreprenadkontraktet
samt åtgärdar ev. anmärkningar
vid slutbesiktningen

Utbetalning enligt AB/ABT.
Efter godkänd slutbesiktning
reduceras oftast garantibeloppet till ett lägre belopp

Entreprenadens
garantitid

Icopal AB ansvarar för entreprenaden
enligt AB eller ABT samt åtgärdar ev.
anmärkning vid garantibesiktningen*

Ersätter entreprenörens
ansvarsförsäkring

* Om ovan beskrivna Tätskiktsgaranti utfärdats
för entreprenaden ansvarar istället AB Tätskiktsgarantier i Norden i enlighet med villkoren i sin
ansvarsutfästelse.

Icopal - Världens ledande leverantör av tak- och tätskiktslösningar

Icopal utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial samt utför entreprenader
inom bygg och anläggning. Icopal är en internationell koncern med verksamhet i de
flesta europeiska länder samt Ryssland och USA. Antalet medarbetare är ca 4400
och omsättningen uppgår till ca10 miljarder kronor.

** Garanterar ett belopp för kostnader som uppstår om
takentreprenören inte fullföljer sitt åtagande.
Garantibeloppet uppgår ofta till 10% av kontraktsumman fram till godkänd slutbesiktning, därefter
reduceras det normalt till 5%.
En bankgaranti innebär alltså inte att banken fullgör
projektet utan att banken betalar beställaren för extrakostnader och skador som uppstår om beställaren
tvingas fullfölja avtalet med en annan motpart.
Utbetalningen är dock maximerad till garantibeloppet.
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