
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.

Fonte: Associação Portuguesa de Seguradores, 2020

Quem o informa,
seu amigo é.info COSEC EM NÚMEROS

SEGURADORA LÍDER EM PORTUGAL

Quotas de mercado
Dados APS, dezembro 2020

51%  Seguro de Créditos 37%  Seguro Caução

Dados COSEC, dezembro 2020

+1.900
Clientes nacionais

305 mil
Empresas nacionais

sobre vigilância

    +90 milhões
Empresas acompanhadas

à escala internacional

+ 1.500
Especialistas de risco

com base local

89%
Decisões de crédito

< 48h

0,6 dias
Prazo médio decisão

em Portugal

1,5 dias
Prazo médio decisão
em países externos

24h
Sistema de

gestão online

310 milN.º de Garantias Concedidas 11,7 MM €Valor das Garantias Concedidas

16 milN.º de Garantias Decididas por Mês 5,6 MM €Valor Concedido a Importadores Nacionais

AVALIAÇÃO PERMANENTE DO RISCO
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Dados COSEC, dezembro 2020

Criteriosa avaliação do risco…
Experiente equipa de analistas de risco, segmentada por sectores de atividade;
Sistema de avaliação de entidades de risco através de um sistema de rating próprio;
Gestão de informação através de poderosos sistemas informáticos.

… com vigilância positiva das suas garantias
Serviço inovador que emite uma notificação para o segurado sempre que é detetada a possibilidade de revisão favorável 
de garantias.

20 sectores
Monitorizados

permanentemente

Saiba mais através do serviço:

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

Dados COSEC, dezembro 2020

GRANDE SUCESSO NA COBRANÇA DE CRÉDITOS NÃO PAGOS

Rede de profissionais experientes em Portugal:

Acresce ainda as recuperações efetuadas nos mercados externos através das empresas locais da Euler Hermes.

Taxa média de recuperações de créditos no 1º ano 45%

Em 2020, através das garantias concedidas ao abrigo das apólices de Seguro de Créditos,
a COSEC segurou vendas equivalentes a 10,7% do PIB nacional*

APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

* Fonte: COSEC, tendo em conta a estimativa do PIB de 2020, dados do BdP, dezembro 2020

Volume de transações cobertas (Portugal e mercados de exportação) 21 MM €

www.cosec.pt




