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SUPORTE O SEU NEGÓCIO COM

SEGURO DE CRÉDITO

O Seguro de Crédito COSEC permite a gestão do crédito a clientes
e cobre o não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços,

efetuadas em Portugal e/ou no estrangeiro.

PREVENÇÃO DE PERDAS
NÃO EQUIVALE A PREVENÇÃO DE VENDAS

DEPARTAMENTO DE

CRÉDITO

OBJETIVO PREVENIR
INCOBRÁVEIS

OBJETIVO CRESCER

(O EQUILÍBRIO)

DEPARTAMENTO

COMERCIAL
CONSERVADOR RISCO

SEGURO DE CRÉDITO

Com o seguro de crédito, nenhum dos lados da 
balança precisa de ficar comprometido. Tenha a 
confiança que receberá o pagamento das suas 
vendas a crédito e a certeza que dispõe da 
informação necessária para efetuar um negócio 
seguro.

COMO ESTÁ A CRESCER A SUA EMPRESA &
COMO O SEGURO DE CRÉDITO O PODE AJUDAR?

Maior quota
de mercado

Ofereça melhores
condições

e aumente os
limites de crédito

Penetração
de mercados
Avalie os riscos

de crédito,
classifique os
seus clientes

Expandir para
novos mercados
Tome decisões de

crédito estratégicas
e apresente condi-
ções competitivas

Crescer com
um cliente chave

Seja agressivo
no aumento das

vendas junto
de um cliente chave

Aquisição
Crie processos

de crédito coesos,
assuma o controlo

das contas a receber
de forma segura

Obter
Financiamento

Assegure melhores
termos de financia-
mento e aumente

o capital disponível

4X 25%
O valor que alguns

clientes referem
ser possível
aumentar os
limites com

seguro de crédito

Mais rápida a taxa
de crescimento
experienciada

desde a
contratação
da apólice

Seja mais rápido
a aprovar os

pedidos de limite
de crédito para

conseguir
mais vendas

Garantia de
pagamento
o resultado
dos limites
de crédito

contratados

Melhor
conhecimento
do seu cliente
pode significar

um aumento dos
limites de crédito

O seguro de
crédito

permite-lhe
poupar tempo

e recursos
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O SEGURO DE
CRÉDITO É UMA
BASE SÓLIDA DE
UMA ESTRATÉGIA
DE CRESCIMENTO
SEGURA.

Desenvolveria a estratégia de

crescimento da sua empresa

de forma diferente se soubesse

que seria pago por tudo

o que vende?

As vendas adicionais e as

vantagens competitivas que

adquire, podem ultrapassar,

facilmente, os custos de uma

apólice de seguro de crédito.

UMA FERRAMENTA DE CRESCIMENTO DE VENDAS
QUE SE PAGA A SI MESMA



É nosso compromisso trabalhar em proximidade consigo, compreender os seus desafios e oferecer sempre 
as melhores soluções, para que chegue mais longe e concretize com tranquilidade as ambições da sua empresa.

COSEC EM NÚMEROS 

Através da Allianz Trade, estamos presentes em mais de 50 países, assegurando acompanhamento local, na recolha e análise de 
informação e nas diligências de cobrança.

O nosso profundo conhecimento dos mercados, combinado com a análise preditiva aplicada ao maior conjunto de dados 
empresariais, permite posicionar os nossos clientes um passo à frente:

Antecipamos e mitigamos riscos, através de poderosos sistemas de business intelligence, que se traduz no apoio permanente às 
empresas nacionais e num serviço de qualidade, reconhecido continuamente em diversas áreas, por diferentes entidades.

Oferta flexível ajustada a empresas de todos os perfis, 
para que possa negociar em segurança e à medida das 
suas necessidades.

Equipa própria COSEC e apoio telefónica 
permanente, para acompanhamento e gestão global 
da apólice.

Experiente equipa de analistas e de subscritores de 
risco  que monitoriza, analisa e classifica empresas, 
para suporte às decisões de crédito.

Rede de colaboradores com elevado conhecimento 
do tecido empresarial local que atua na recuperação 
de créditos.

Sistema de gestão online, de fácil acesso, 24h por dia, 
sem burocracias e com redução significativa de 
custos. 

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.
* A Allianz Trade é a trademark utilizada para designar a gama de serviços prestados pela Euler Hermes.
Fonte: dezembro 2021, Dados COSEC e APS (liderança de mercado)

www.cosec.pt

Saiba mais através do serviço:

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

Somos a Seguradora líder em Portugal em Seguro de Crédito e 
Seguro Caução e há mais de 50 anos oferecemos soluções para 
que as empresas possam expandir negócios, proteger ativos e 
negociar com confiança.
Somos igualmente responsáveis por conta e ordem do Estado 
Português pela cobertura e gestão dos riscos de crédito, caução 
e investimento em países e risco político.

Com uma estrutura acionista que reúne a solidez do BPI, um dos 
principais grupos financeiros a operar em Portugal, e a experiência da  
Allianz Trade*, líder de seguro de crédito a nível mundial, damos confiança aos nossos clientes, não apenas quanto ao 
que dizemos, mas também quanto ao que fazemos!

1.900
Clientes nacionais

262%
Solidez Financeira com

forte margem de solvência

    +80 milhões
Empresas acompanhadas
(nacional e internacional)

+ 1.500
Especialistas de risco

com base local

94%
Decisões de crédito

< 48h

0,6 dias
Prazo médio decisão

em Portugal

1.1 dias
Prazo médio decisão
em países externos

24h
Sistema de

gestão online


