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O QUE É?

Produto que permite assegurar o bom cumprimento das obrigações legais ou contratuais assumidas 
por uma empresa (Tomador de Seguro), perante o beneficiário da caução.

A SUA EMPRESA
TOMADOR

A COSEC
SEGURADORA

SEGURO CAUÇÃO

Contrato entre
duas Entidades

Obrigações
prestadas ao
seu Parceiro

Caução/Garantia
O SEU PARCEIRO

BENEFICIÁRIO

VANTAGENS DO SEGURO CAUÇÃO

Rapidez na decisão de plafonds
e propostas de seguros.

Maior capacidade financeira
dos clientes pela diversificação

das entidades garantes.

Aceitação generalizada
em resultado da nossa solidez

financeira e credibilidade.

Pedido de Proposta
à COSEC

Análise Elegibilidade
do Processo

Emissão Apólice

COMO FUNCIONA?

Seguro Caução em 24/48h

PORQUÊ A COSEC?

Equipa profissional
e experiente

Rapidez e qualidade
de serviço

Solidez financeira
e credibilidade
no mercado

Líder de mercado com
soluções adaptadas

às suas necessidades

•  

•  

•  

•  

QUEM NECESSITA DE SEGURO CAUÇÃO?

Empresas que tenham de prestar garantias para empreitadas/fornecimentos ou outras que podem ser prestadas a 
entidades públicas ou privadas;

Empresas que precisem de prestar garantias exigidas pelas Alfândegas no âmbito da sua atividade (importação/exportação);

Empresas que tenham de prestar garantias financeiras de bom pagamento ou de bom cumprimento das obrigações de 
prestação de serviços ou entrega de bens;

Diversos: Cauções para sorteios, cauções para exercício de atividade, cauções decorrentes de Regulamentação Comunitária.
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Fornecimentos

Provisória

Definitiva

Empreitadas

Provisória

Adiantamento

Definitiva

Reforço

Pagamentos

Bom pagamento

Adiantamentos

Diversos

Fiscais

Reembolso de IVA

Sorteios

Regulamentação
Comunitária

Outros

Aduaneiras

Entreposto Aduaneiro

Desalfandegamento

Aperfeiçoamento Ativo

Armazéns de
Exportação

Entreposto Fiscal

Circulação

Trânsito da União

Seguro Caução COSEC

COSECnet Caução: Gestão online

O Seguro Caução garante o bom cumprimento de obrigações legais ou contratuais assumidas por 
uma empresa, perante o beneficiário da caução.

De forma ágil e rápida, a COSECnet Caução permite a gestão de pedidos de Seguro Caução, com 
resposta em 24h/48h, e a gestão integrada de garantias e plafonds, sempre em contacto direto com uma 
equipa de gestores altamente qualificados.

+6.100
Operações contratadas

3 milhões EUR
Prémios de Seguro Direto

427 milhões EUR
Capitais garantidos

Caução em números

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, dezembro 2021, Dados COSEC e APS (quotas de mercado)

Saiba mais através do serviço:

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

57%
Outros

43%
COSEC

Inf. e Oferta de Condições
Visão geral clara e completa dos 

seus pedidos de cotação de 
Seguro Caução e informação 

do plafond corrente.

Gestão de Apólices
Gestão das garantias atuais e 

respetivos plafonds, bem como 
solicitação de novos pedidos ou 

revisão de plafonds.

Controlo
Atualizações automáticas e 

alertas alterações de plafonds e 
consulte os valores dos avisos 

de prémio e recibos, que 
estejam pendentes ou pagos.


