
Em caso de sinistro, a COSEC apoia o seu  fluxo de caixa através do pagamento da indemnização que for 
devida e assegura a gestão da cobrança dos créditos.

O COSEC €xpress é uma solução de seguro de créditos, com carácter global, através da qual pode obter
a cobertura do risco de não pagamento dos créditos comerciais que concede aos seus clientes. 

O nosso conhecimento ajuda-o a identificar os clientes certos para o seu negócio e a protegê-lo contra
o risco de não pagamento nas condições previstas na apólice: 

COMO FUNCIONA O COSEC €XPRESS

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 sua experiência comercial ou da
avaliação de risco do mesmo.

2. Cobrança dos créditos
Atuamos imediatamente quando nos
informa de atrasos de pagamento ou

de situações de incumprimento.

3. Indemnização
A indemnização processada

nas condições fixadas na apólice
poderá minimizar o impacto

de incobráveis no seu cash-flow.

O COSEC €xpress é uma solução de Seguro de Crédito desenvolvida à medida das Pequenas Empresas, 
para que possam beneficiar de proteção contra o risco de crédito, com um prémio fixo, condições 
pré-definidas e gestão simplificada.

O COSEC €xpress é uma ferramenta de apoio à atividade da sua empresa que permite a gestão do crédito 
a clientes e cobre o risco de não pagamento das vendas e prestações de serviços, efetuadas a crédito, para 
clientes em Portugal e ou no estrangeiro.

O QUE É O COSEC €XPRESS

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

Seguro de crédito para
pequenas empresas

O seu negócio a crescer de forma simples e segura



www.cosec.pt

VANTAGENS COSEC €xpress

COMPETITIVO
Valor fixo adaptado ao volume de vendas, que 
permite proteger o seu maior ativo em caso de 
incumprimento.

ABRANGENTE
A empresa pode efetuar vendas a crédito em 
Portugal e nos mercados externos, apoiada pela 
larga experiência da rede de analistas de risco.

ÁGIL
Sem necessidade de declarações mensais de 
vendas.

SIMPLES
Condições pré-definidas o que permite uma 
fácil gestão de apólice e imediata perceção das 
vantagens e custos associados ao produto.

FLEXÍVEL
Garantias Automática, Dinâmica e Nominativa 
permitem a gestão rápida e flexível do risco de 
crédito de cada cliente.

DIGITAL
Gestão online do processo de seguro de crédito, 
através da COSECnet e da COSEC app.

CONDIÇÕES COSEC €xpress

Com o COSEC €xpress, proteja as suas vendas a crédito de forma simples. Com condições previamente 
definidas, em função do montante das suas vendas a crédito: prémio anual fixo, valor do limite máximo 
de indemnização definido no início da vigência da apólice, limites de garantia dinâmica e de garantia 
automática e valor fixo para análise e vigilância de risco.
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* Após ultrapassado o n.º de Entidades Risco indicado em cada escalão, haverá lugar ao pagamento de serviços de análise e vigilância de risco de acordo com o estabelecido na Tabela de Custos Standard COSEC.

Seguro de crédito para
pequenas empresas

O seu negócio a crescer de forma simples e segura

Em função do montante de crédito e das características da operação, poderá determinar o tipo de garantia 
que melhor se adequa às suas necessidades: 

GARANTIA NOMINATIVA GARANTIA DINÂMICA GARANTIA AUTOMÁTICA

Mercado Interno 85%

Mercado Externo 90%

Mercado Interno 85%

Mercado Externo 90%

Mercado Interno 65%

Mercado Externo 65%

Limite de Pedidos Custo

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


