garantia dinâmica

AGARRE NOVAS OPORTUNIDADES EM SEGURANÇA
Conhecer os seus parceiros de negócio e prevenir o risco de não pagamento são elementos chave no sucesso das suas
operações comerciais. No entanto, essa informação pode ser morosa e dispendiosa, ainda mais quando é vital para o seu
negócio que tome decisões rápidas e eficazes.
A COSEC desenvolveu um novo serviço que lhe permite receber, no mesmo instante, informação de risco e valor de
cobertura dos seus clientes, para que concretize as suas vendas a crédito de forma imediata e segura.
Com a Garantia Dinâmica tem uma avaliação fiável e
segura do risco do seu cliente, garante a monitorização de
risco da entidade, identifica a cobertura atribuída pela
COSEC e conta com todas as vantagens COSEC:

+ VENDAS
Venda para os seus clientes, de forma segura,
com a Garantia Dinâmica.

+ FÁCIL
Funcionamento 100% online, com resposta
imediata aos seus pedidos através da
COSECnet.

+ EFICIENTE
Não necessita de adquirir relatórios de informação comercial.

+ RÁPIDO
Informação de risco e limite de crédito, numa
única ação.

+ INFORMAÇÃO
Beneficia da especialização e larga experiência
da rede de analistas e subscritores de risco da
COSEC.

+ COBERTURA
Possibilidade de majorar os valores de cobertura
definidos em garantias automáticas.

+ ABRANGENTE
Cobertura no mercado interno e nos mercados
externos (países de risco A e B).

COMO FUNCIONA?
Sempre que necessita, efetua os seus pedidos de Garantia Dinâmica através da plataforma online COSECnet e num
simples acesso, com 3 passos, recebe a informação e valor de cobertura para que decida rapidamente a viabilidade do
negócio:
Efetue login na COSECnet,
disponível 24h por dia para a
gestão online da sua apólice.

2

Identifique o cliente
para o qual quer obter
uma Garantia Dinâmica.

3

Receba o valor de cobertura
disponível e a classificação
de risco associado à entidade.
10.000€
RISCO A
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O QUE É A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA COSEC?
O sistema de classificação de risco da COSEC avalia e monitoriza a capacidade de uma empresa cumprir as suas
responsabilidades financeiras e obrigações comerciais, junto dos seus clientes e fornecedores.
Reflete e estima a probabilidade de incumprimento, considerando a informação proprietária da COSEC em Portugal e
nos mercados externos, através da rede Euler Hermes (com atuação local).
A classificação é identificada por letras de A a D, em que A identifica o menor risco e D o maior risco de incumprimento.
A letra E corresponde a pedidos fora do âmbito de cobertura da Garantia Dinâmica ou da sua apólice.
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COMO CALCULAR A COBERTURA DA GARANTIA DINÂMICA?
A cada classificação de risco, a Garantia Dinâmica atribui um multiplicador que incide sobre o valor de referência estabelecido na sua apólice. A percentagem de Garantia aplicável será estabelecida na apólice.

Na sua apólice é definido um valor de referência
de cobertura de € 5.000
Efetua um pedido de Garantia Dinâmica na
COSECnet para uma entidade.
A classificação de risco é A, então a sua
Garantia Dinâmica é de € 5.000 x 2 ou seja,
€ 10.000

Pode começar a vender de forma segura para
esse cliente com a Garantia Dinâmica.

COMO CONTRATAR?
Para contratar a Garantia Dinâmica, basta manifestar o seu interesse junto
da COSEC. Para mais informações sobre a Garantia Dinâmica ou para
esclarecimento de dúvidas, contacte o serviço de apoio COSEC direto.

211 164 221

cosec@cosec.pt

Saiba mais através do serviço:

direto

(+351) 211 164 221

cosec@cosec.pt

AO SEU LADO EM TODO O LADO

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.

