
O seu negócio
sempre à mão

COMO FUNCIONA?

O acesso à aplicação COSEC app está disponível para Segurados COSEC e será efetuado utilizando 
as atuais credenciais COSECnet. 

A COSEC app é uma aplicação disponível para Android e iOS, que lhe permite aceder através do seu 
smartphone à COSECnet e gerir a sua apólice de Seguro de Crédito em qualquer parte do mundo. 

Com a COSEC app dispõe de mais um canal de comunicação de ligação permanente à COSEC
e pode, de forma simples e segura, verificar informação de entidades, gerir os seus limites de crédito 
e conhecer as novidades COSEC.

COSEC APP, O SEU NEGÓCIO SEMPRE À MÃO

+ ACESSÍVEL + SIMPLES + FLEXÍVEL
 Acede à informação certa,

no momento certo,
para concretizar os seus
negócios em segurança.

+ SEGURO
Tem mais um meio de

ligação à COSEC e pode
aceder à COSECnet,

sem restrições

Com os seus dados de acesso
à COSECnet, define um PIN
de acesso que agiliza o seu

login através do smartphone

Gere os limites de crédito
dos seus (potenciais) clientes,

a qualquer hora
e em qualquer local

Nota: A COSEC não cobra qualquer custo pela utilização do serviço. A instalação e a utilização da App implica consumo de dados quando
em utilização de uma rede de dados móvel. As operadoras são livres de cobrar os custos que tiverem contratado com o Cliente.

Após o login na aplicação, tem as seguintes funcionalidades disponíveis:

•  Pesquisar, identificar e consultar o detalhe dos seus (potenciais) clientes 

•  Consultar, registar, rever ou anular os seus limites de crédito 

•  Aceder aos seus títulos de garantia em PDF

•  Gerir notificações e receber alertas diretamente no seu smartphone

•  Aceder a conteúdos relevantes e notícias COSEC

#1  Download

•  Aceder à App Store (iPhone) ou Google Play (Android);

•  Pesquisar "COSEC app" para encontrar a aplicação;

•  Efetuar a instalação (sem custos).

#2  Primeiro acesso COSEC app

•  Entrar na App e aceitar as Condições Particulares;

•  Introduzir dados de acesso COSECnet
(Utilizador / Password);

•  Definir PIN de acesso (código com 4 dígitos numéricos)
a utilizar na COSEC app.

Ter um smartphone com sistema operativo
iOS ou Android, com ligação à Internet

Fazer o download gratuito da aplicação
na App Store ou no Google Play

Para utilizar a COSEC app é necessário:

Ter acesso à COSECnet

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.

www.cosec.pt
AO SEU LADO EM TODO O LADO

Saiba mais através do serviço:

(+351) 211 164 221
cosec@cosec.ptdireto


