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BANKINTER E COSEC ASSINAM PROTOCOLO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE SEGURO DE CRÉDITOS 

 

Lisboa, 10 de dezembro de 2019 – O Bankinter S.A. - Sucursal em Portugal e a 

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. acabam de assinar um protocolo de 

distribuição de seguro de créditos nas redes comerciais do Bankinter. 

Com o apoio da seguradora líder em Portugal nos ramos de seguro de créditos e 

caução, o Bankinter reforça as soluções disponíveis para os seus clientes através dos 

seguros de créditos da COSEC, que permitem às empresas a gestão do risco de crédito 

em condições mais seguras, cobrindo os prejuízos decorrentes do não pagamento das 

vendas a crédito de bens e serviços em Portugal e no estrangeiro. 

No ano em que celebra o seu 50º aniversário, a COSEC reforça os seus parceiros de 

distribuição através do acordo com o Bankinter Portugal, instituição bancária 

profundamente vocacionada para as empresas.  

A celebração do protocolo decorreu esta terça-feira, em Lisboa. O acordo entre as duas 

entidades foi assinado por Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, José Luís Vega, 

Diretor da Banca de Empresas e membro da Comissão Executiva do Bankinter, Maria 

Celeste Hagatong, presidente do Conselho de Administração da COSEC e por Ana 

Carvalho, administradora executiva da COSEC. 

Maria Celeste Hagatong, presidente do Conselho de Administração da COSEC, afirma: 

“Este acordo permite à COSEC alargar a sua rede de distribuição e também a que mais 

empresas tenham acesso ao seguro de créditos e assim cresçam com solidez e 

segurança, com o acompanhamento especializado e personalizado da COSEC e do 

Bankinter”.  

Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, afirma: “O estabelecimento desta parceria 

entre o Bankinter e a COSEC, insere-se no compromisso assumido de apoio às 

empresas em Portugal, concretizada pela disponibilização das melhores soluções no 

mercado. Esta associação, com uma entidade líder neste sector de atividade, permite 

reforçar o posicionamento como especialistas no apoio ao negócio internacional, que é 

um dos vetores chave de crescimento da nossa atividade em Portugal para o segmento 

de empresas, combinando as competências de ambas as entidades” 

A parceria com a COSEC vem complementar a oferta do Bankinter para o segmento 

empresarial e trará vantagens importantes na relação com os seus clientes, entre as 

quais se destacam: 

 Apoio às empresas na melhoria da sua gestão financeira, através da cobertura do 

risco de não pagamento das vendas a crédito.  



 
 

 Possibilidade de os clientes acederam a melhores condições de financiamento, 

utilizando a apólice de Seguro como colateral para o Banco; 

 Apoio nas decisões estratégicas das empresas, suportado pelo know-how do 

Bankinter e das equipas de analistas de risco da COSEC, que têm acesso à maior 

e melhor base de dados privada nacional e que permite acompanhar diariamente a 

atividade de milhares de empresas em Portugal e em todo o mundo; 

 Identificação de novos mercados de exportação, beneficiando da ligação acionista 

da COSEC à Euler Hermes, líder mundial em seguro de créditos, com informação 

de mais de 40 milhões de empresas em todo o mundo. 

 

Sobre o Bankinter S.A. 

 

O Bankinter é uma das entidades financeiras mais sólidas, solventes e rentáveis de Espanha. 

Em 2018 obteve um resultado líquido de 526,4 milhões de euros. O Banco terminou o ano de 

2018 com um sólido rácio de capital CET1 fully loaded de 11,75% e uma taxa de incumprimento 

de 2,9%, resultado de uma gestão rigorosa dos riscos. 

 

O Bankinter é uma entidade de referência pelo seu elevado desenvolvimento tecnológico, 

qualidade de serviço acima da média do sector e uma clara aposta na inovação e utilização de 

canais alternativos na sua relação com os Clientes.  

 

Para mais informação pode consultar a Web Corporativa Bankinter Portugal: 

https://webcorporativa.bankinter.pt  

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 COSEC é uma empresa de capitais privados de onde releva para efeitos de negócio o seu 
acionista Euler Hermes, 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. Dispõe 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. 
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