
Se é cliente da COSEC usufrua já do serviço COSEC risco
no âmbito da gestão das vendas a crédito da sua apólice 
de Seguro de Crédito.

risco

Email: cosec@cosec.pt
Telefone: 217 913 700

 
www.cosec.pt

Saiba mais através do serviço 
COSEC direto

Um serviço de gestão 
e avaliação do risco para 
vendas a crédito que 
o ajuda a selecionar os 
clientes mais indicados 
para os seus negócios.

O COSEC risco 
fornece-lhe o apoio 
e conhecimento 
necessários para que 
tome decisões informadas 
e estratégicas para as suas 
vendas a crédito, 
mitigando o risco de 
perdas e incrementando 
os lucros do seu negócio.

Segurança e garantias
para os seus negócios.



>Como 
funciona?
Para definir garantias de negócio 
e estabelecer limites de exposição 
seguros para negociar com as 
entidades com quem realiza vendas 
a crédito, o COSEC risco apoia-se em 
três pilares de atuação fundamentais:

INFORMAÇÃO e acesso integrado à 
situação financeira, comercial, judicial 
e solvência de mais de 40 milhões 
de empresas espalhadas por todo 
o mundo;

EQUIPAS especializadas de analistas 
de crédito – que classificam o risco das 
empresas atribuindo-lhes um rating –
 e subscritores de risco – que atribuem 
plafonds e atuam aos primeiros sinais 
de alteração do risco;

TIMINGS céleres de atuação, com 
prazos de resposta médios de 1 dia no 
mercado interno e 2 dias no mercado 
externo.

Garanta uma monitorização 
permanente da capacidade das 
empresas de cumprir as suas 
responsabilidades financeiras 
e obrigações comerciais perante 
as suas vendas a crédito através 
do serviço COSEC risco.

Com o COSEC risco garante para
os seus negócios:

• Opinião especializada em todas  
   as suas transações a crédito;

• Maior eficiência do seu   
   departamento de créditos 
   e cobranças;

• Melhores termos de pagamento;

• Aumento do número de vendas 
   e do cash-flow;

• Melhores condições de crédito  
   junto das entidades bancárias.

Complemente este serviço com 

o COSEC alerta para obter notificações com 

informação-chave de apoio às suas decisões 

de negócio.

>Vantagens

Saiba mais através do serviço:

direto


