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COSEC

SEGURO DE CRÉDITO

VANTAGENS DO SEGURO DE CRÉDITO COSEC

RENTABILIDADE
Previne perdas e protege a tesouraria
da sua empresa. Permite manter o cash-flow
e dá maior segurança às instituições financeiras
e a outros investidores.

TRANQUILIDADE
Beneficia de uma experiente equipa de analistas
de risco, especializada na avaliação de entidades
de risco, independentemente da localização
geográfica dos seus riscos de crédito.

COMPETITIVIDADE
Foca-se nos reais desafios da sua atividade
e expande as suas vendas com a confiança
que o pagamento será concretizado.

EFICIÊNCIA
Os custos da empresa são minimizados, pois
o seguro inclui um serviço de recuperação,
através da rede de colaboradores COSEC
e das nossas congéneres em todo o mundo.

O QUE É?

O Seguro de Crédito, é uma ferramenta de apoio à atividade da sua empresa que permite a gestão 
eficaz do crédito a Clientes e cobre o não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços 
efetuadas em Portugal e/ou no estrangeiro.

COMO FUNCIONA?

O vasto conhecimento da COSEC sobre as empresas, os sectores e as tendências económicas,
em Portugal e no mundo, estão ao seu serviço. O nosso conhecimento ajuda-o a identificar os clientes 
certos para efetuar negócio, enquanto o seguro de crédito assegura o pagamento das suas faturas em 
caso de incumprimento. A COSEC garante o seu fluxo de caixa, através de uma indemnização, e cuida 
do processo de cobrança da dívida, nomeadamente, pela ocorrência dos seguintes factos:

Atraso de pagamento
(mora)

Falência ou
insolvência do Cliente

Aprovação de
concordata ou

moratória

Insuficiência de
meios de pagamento

Seguro de Crédito COSEC: A Proteção do seu negócio em 3 Passos

1. Prevenção de risco
Atribuímos um limite de crédito
para os seus Clientes em função
da avaliação de risco do mesmo

2. Recuperação de dívidas
Atuamos imediatamente quando nos
informa de atrasos de pagamento ou

de situações de incumprimento

3. Indemnização
Em caso de incobrabilidade,

processaremos a sua indemnização,
para minimizar os impactos

no seu cash-flow

SEGURO DE CRÉDITO
COSECA sua empresa

SEGURADO
O seu cliente

ENTIDADE RISCO

Cobertura e monitorização de risco para evitar
incumprimentos ou atrasos de pagamento

O conhecimento necessário para escolher
e manter os melhores clientes



Ativos
Ativos Seguros

Ativos não Seguros

Faturas
1 em 10 faturas

é incobrável

Insolvências
25% das insolvências são devidas

a atrasos nos pagamentos

40%
Conta 
Clientes
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SEGURO DE CRÉDITO

QUEM NECESSITA?

OFERTA COSEC

Parceiro fundamental para todas as empresas

PORQUÊ?

Pequenas

Falência ou insolvência do Cliente | Mora, concordata, moratória
celebrada com o Cliente | Insuficiência de meios de pagamento do Cliente

Oferta Standard

Oferta Especializada

Seguro de Crédito
Risco Comercial

(Curto prazo)

Soluções
COSEC

Progressão | Expansão | Flexível

Apólice Mundial
Excedentes Crédito

COSEC €xpress: dirigida a PME

A COSEC coloca à sua disposição outras coberturas que complementam a oferta standard:
Riscos Políticos | Riscos de Fabrico | Litígios Técnicos.

Médias Grandes Multinacionais

Fonte: 1. http://www.irs.gov/pub/irs-soi/08coccr.pdf  |  2. http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201218_e.pdf  |  3. Estudo feito pela EH em parceria com a Leeds University Business School.

Mais do que uma ferramenta,
um assistente pessoal.

•  Rápida resposta aos seus pedidos

•  Consulta imediata das apólices e dos seus pedidos

•  Meio direto na entrega de documentação

•  Redução de 50% dos custos de gestão da apólice

Empresas que tenham tido situações de incumprimento no passado;
Empresas cujos clientes estejam em sectores ou mercados de risco elevado
Empresas à procura de novas oportunidades de negócio, tanto por partede novos clientes como de novos 
mercados, podendo obter mais informações;
Empresas que queiram minimizar os custos da gestão de crédito, tendo acesso a análises de risco do clientes ou 
ao factoring.

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.

Saiba mais através do serviço:

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


