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COSEC inova no digital com o lançamento da 

COSEC app - “o seu negócio sempre à mão” 

 

Lisboa, 12 de março de 2018 – A COSEC, seguradora líder em Portugal nos ramos de 

Seguro de Crédito e Caução, acaba de lançar o serviço COSEC app, uma aplicação 

disponível para Android e iOS, que permite aos segurados aceder à COSEC e gerir a sua 

apólice de Seguro de Crédito em qualquer parte do mundo.  

Com a COSEC app, é agora possível utilizar o telemóvel, de forma simples e segura, para 

verificar a informação de entidades, gerir os limites de crédito e conhecer as novidades 

da COSEC, a qualquer hora e em qualquer local.  

“Este serviço é o reflexo da nova estratégia da COSEC, focada em repensar e inovar o 

negócio, utilizando as tecnologias digitais como base da transformação e tendo sempre o 

foco nas necessidades e numa melhor experiência para os clientes,” afirma Berta Dias da 

Cunha, administradora da COSEC. 

O lançamento da COSEC app assinala mais um ponto de viragem na atividade da COSEC, 

cada vez mais direcionada para a transformação digital e assegura mais um canal de 

comunicação de ligação permanente à COSEC. 
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Sobre a COSEC 

A COSEC é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, oferecendo as 
melhores soluções para apoio à gestão e controlo de créditos, bem como garantias de seguro caução, 
sendo ainda responsável, por conta do Estado Português, pela cobertura e gestão dos riscos de 
crédito, caução e investimento para países de risco político. A COSEC é uma empresa de capitais 
privados divididos equitativamente pelo Banco BPI (www.bpi.pt), o quarto maior Banco Português, e 
pela Euler Hermes (www.eulerhermes.com), líder mundial em seguro de créditos. 

Para saber mais informações consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no Linkedin e 
Twitter: @COSECSeguroCred 
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