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COSEC lança plataforma para facilitar a relação com parceiros 

de negócio 

Lisboa – 1 de fevereiro de 2019 – A COSEC, líder em Portugal nos ramos do seguro 

de créditos e caução, acaba de lançar a plataforma COSEC go!, um portal online que 

centraliza a sua comunicação com os mediadores e restantes parceiros. 

O Portal COSEC go! foi desenhado para alavancar a parceria com a rede de mediadores 

e parceiros, permitindo que os segurados COSEC tenham um serviço de excelência no 

desenvolvimento dos negócios a crédito.  

Esta ferramenta, concebida a pensar nas necessidades dos parceiros COSEC, é uma 

plataforma online que permite a desmaterialização dos vários processos de 

intermediação e apoio à venda. 

O Portal COSEC go! inclui funcionalidades para registo de propostas de seguro, 

acompanhamento dos processos, receção de propostas de condições, gestão da 

carteira e consulta de indicadores de desempenho de negócio.  

Através do COSEC go!, os parceiros de negócio têm ainda acesso a documentos 

contratuais e de apoio ao negócio, bem como centraliza as mensagens e notificações, 

tornando a interação entre a COSEC e os mediadores ainda mais ágil.  

Com toda a segurança, aporta uma facilidade ao dia-a-dia dos parceiros, 

proporcionando-lhes mais tempo para que possam promover as relações com os seus 

clientes.  

Maria Celeste Hagatong, Presidente do Conselho de Administração da COSEC, explica: 

“Esta plataforma, que é simples e intuitiva, vem aproximar ainda mais os mediadores à 

COSEC e, assim, servir melhor os nossos segurados. É mais um exemplo do 

investimento da COSEC na transformação digital e na agilização dos processos”.  

“O lançamento do Portal COSEC go! assinala mais um ponto de viragem na relação de 

proximidade que a COSEC quer manter com os seus parceiros nacionais e 

internacionais, numa plataforma disponível a qualquer hora e em qualquer lugar”. 

 

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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