
link
Ligue o seu software
de gestão à COSEC 

SIMPLICIDADE: Gestão de limites de crédito diretamente no seu software de gestão financeira

EFICIÊNCIA: Otimização do tempo dedicado à gestão da apólice e redução dos riscos 
operacionais com a automatização da gestão dos limites de crédito 

CONFIGURÁVEL: Possibilidade de automatização de pedidos com base em regras pré-definidas 
no seu software de gestão financeira

GRATUITO: Disponibilização gratuita da API

VANTAGENS
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COSEC link

O COSEC link é uma interface de programação de aplicações (API) através da qual pode, de forma 
rápida e simples, ligar o seu software de gestão à COSEC.

Gratuito e automático, o COSEC link permite a consulta de entidades e a pesquisa ou pedido 
garantias, entre outras funcionalidades.

Ao efetuar estas operações diretamente no seu software de gestão, aumenta a eficiência e simplifica 
a gestão do seu negócio, para que se possa focar nos reais desafios da sua empresa.



link

www.cosec.pt

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A., sociedade anónima de seguros, com sede em Avenida da Liberdade 249, 6º piso, 1250-143 LISBOA, autorizada pela Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) a exercer atividade nos Ramos Não Vida - Crédito e Caução. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob 
número único da matrícula e de identificação fiscal n.º 500726000, com o capital social de € 7.500.000.

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Ligue o seu software
de gestão à COSEC 

INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA

GESTÃO DE ENTIDADES DE RISCO 

Pesquisa de entidade conjugando vários critérios de pesquisa 

Consulta de informação de detalhe da entidade 

GESTÃO DE LIMITES DE CRÉDITO 

Solicitação de nova garantia 

Pesquisa de garantias conjugando vários critérios de pesquisa

Consulta de detalhe da garantia 

Solicitação de anulação de garantia 

Consulta dos documentos da garantia

Aceitação / receção de garantias

FUNCIONALIDADES

SEGURO

Intercâmbio de dados 

exclusivo e confidencial

entre a COSEC e o seu 

software de gestão

financeira.

ABRANGENTE

Disponibilização de API 

integrável nos mais

diversos softwares

de gestão financeira.

ACESSÍVEL

COSEC acompanha o

processo de integração

da API no seu software

de gestão financeira.


