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COSEC lança produto simples e de fácil gestão dedicado às 

pequenas empresas 

 

Lisboa – 4 de abril de 2019 – A COSEC, líder em Portugal nos ramos do seguro de 

créditos e caução, acaba de lançar o COSEC €XPRESS, um seguro de créditos criado 

para responder às necessidades de proteção e expansão do negócio das pequenas 

empresas: digital, simples de usar e com um preço ajustado à dimensão destas 

empresas. 

“O COSEC €xpress é um produto simples e desenhado para responder às necessidades 

das pequenas empresas na proteção do risco de não pagamento das vendas a crédito, 

permitindo-lhes expandir as suas operações e tomar decisões de crédito estratégicas 

por forma a agarrar novas oportunidades comerciais”, explica a presidente do conselho 

de administração da COSEC, Maria Celeste Hagatong.  

“É simples na contratação – com condições pré-definidas –, na tarifação – tem um 

prémio anual fixo –, e simples na gestão da apólice – com gestão online de todo o 

processo da apólice (através da COSECnet e da COSECapp) e sem necessidade de 

apresentação de declarações mensais de vendas”, acrescenta. 

O COSEC €xpress distingue-se por ter: 

 Preço ajustado, com prémio fixo para 5 escalões de Base de Tarifação até 5 

milhões de euros; 

 

 Condições simplificadas, para imediata perceção das vantagens e custos 

associados ao produto, sem limites máximos de responsabilidade por sinistro; 

 

 Várias opções de garantia com valores de cobertura adequadas às 

necessidades do segmento, com destaque para a Garantia Dinâmica, que 

permite majorar o limite de crédito e ter decisão imediata na maioria dos pedidos; 

 

O COSEC €xpress é uma ferramenta de apoio à atividade das pequenas empresas, 

permitindo identificar os clientes certos para que o seu negócio cresça de forma simples 

e segura, nos mercados internos e externos. 

 



 
 
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.  

A Companha é, desde a sua constituição, em 1969, responsável pela gestão do Sistema de 
Seguro de Créditos com Garantia do Estado português, para apoiar as empresas na sua 
exportação e internacionalização para países de risco político agravado.  

A COSEC é uma empresa de capitais privados repartidos 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. 

A sinergia operacional existente entre a COSEC e o seu acionista Euler Hermes é 
particularmente relevante ao nível da gestão de risco e das recuperações. Através do acesso à 
rede Euler Hermes, presente em mais de 52 países, a COSEC tem acesso às melhores fontes 
de informação, à maior rede internacional de analistas de risco e dispomos ainda de uma equipa 
internacional responsável pela cobrança local dos créditos nestes mercados. 

Para saber mais, consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no LinkedIn e Twitter: 

@COSECSeguroCred 

Para mais informações:  
LLORENTE & CUENCA | 21 923 97 00 
 

Joana Carvalho Fernandes | jfernandes@llorenteycuenca.com  

Maria João Pires | mjpires@llorenteycuenca.com  

www.bpi.pt
www.eulerhermes.com
http://www.cosec.pt/
https://www.linkedin.com/company/cosec
http://twitter.com/
mailto:jfernandes@llorenteycuenca.com
mailto:mjpires@llorenteycuenca.com

