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É por isso que algumas das maiores  
empresas globais confiam no COSEC 
- Allianz Trade World Program para 
a contratação do seguro de crédito 
comercial.  A COSEC integra este 
programa que permite a partilha de 
conhecimentos e dados de excelência à 
escala mundial para fortalecer as suas 
decisões comerciais e oportunidades de 
crescimento, apoiado pelo processamento 
de uma indemnização no caso de 
incobráveis.

Com este programa tem acesso a uma 
equipa especialmente dedicada às 
grandes  empresas que fornecem as 
melhores soluções para responder às 
diferentes necessidades das empresas 
globais. Quaisquer que sejam os seus 
planos de crescimento, o nosso objetivo 
é ajudá-lo a melhorar a rentabilidade 
da sua empresa, poupar tempo, e 
apoiar a sua gestão de risco através da 
nossa diversificada equipa de peritos.

O risco de crédito afeta todos os negócios. O não pagamento 
dos produtos ou serviços que presta pode colocar a sua 
empresa em risco, especialmente se operar em múltiplos países 
com diversas operações comerciais, onde a complexidade dos 
acordos comerciais requer um reforço nas medidas de controlo 
e gestão.

COSEC - Allianz Trade          
      World Program
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Vero eos et accusam 
et justo duo Dolores et 

ea rebum.

O que cobre o
World Program?
O World Program protege o seu negócio de um conjunto 
de eventualidades, incluindo a insolvência dos seus clientes, 
pagamentos em atraso e outros riscos comerciais.
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Não há dois World Program iguais. 

Antes da contratação do World Program, investimos o nosso tempo e conhecimento 
na análise das suas necessidades particulares e oportunidades futuras, desenhando 
um programa ajustado ao seu negócio.

Cobertura Multinacional 
através de um Programa 
Mundial
O World Program, disponibilizado numa 
parceria entre a COSEC e a Allianz Trade é 
um seguro de crédito comercial global para 
grandes empresas com atividade em duas ou 
mais geografias, permitindo uma negociação 
centralizada, assente numa estratégia global, 
oferecendo apoio local para servir as suas 
equipas em todo o mundo.

Desenvolvemos soluções à medida para 
corresponder às necessidades específicas dos 
nossos clientes.

Allianz Trade é uma trademark utilizada para designar a gama de serviços prestados pela Euler Hermes.



Porquê escolher o
COSEC - Allianz Trade   
     World Program?

Um quadro global com  flexibilidade 
local

Crie um programa que corresponda às 
necessidades do seu negócio à escala 
global, garantindo que os elementos-
chave são geridos de forma centralizada, 
enquanto as especificidades são 
incorporadas localmente. Beneficie da 
excelência dos nossos peritos locais, com 
total domínio e conhecimento do idioma, 
cultura e economia local, com claros 
níveis de decisão.

Atraso no pagamento e proteção face 
a insolvência

Fornecemos-lhe todos os dados 
disponíveis para o ajudar a escolher os 
melhores parceiros e a mitigar eventuais 
problemas de pagamento. O objetivo é 
implementar programas robustos e 
eficazes, reforçar as infraestruturas de 
gestão de crédito e apoiar a gestão e 
transferência dos seus riscos. No caso de 
se verificar incumprimento, garantimos o 
pagamento da respetiva indemnização.

Apólice COSEC – Allianz Trade World 
Program redigida em inglês e em 
múltiplos idiomas

Apresentada de forma clara e simples, a 
apólice deste programa pode ser 
emitida em múltiplos idiomas, e é 
adaptável a nível central e local através 
do “Master Agreement”, o quadro para 
todo o Programa Mundial.

Serviço de cobranças de dívidas

As faturas incobráveis podem afetar 
seriamente o seu negócio ao abrandar o 
fluxo de caixa, aumentando o seu prazo 
médio de recebimento, reduzindo a 
rotação de stocks e, até, prejudicar as 
suas notações de crédito. Com mais de 
100 anos de experiência em recuperação 
de dívidas, e o conhecimento de mais de 
400 profissionais em todo o mundo, 
registamos êxito comprovado na 
recuperação de mais de 300.000 dívidas 
por ano em mais de 130 países, com o 
tratamento de casos que ascendem a 
mais de mil milhões de euros todos os 
anos.

Feito à medida do seu negócio

Investimos o nosso tempo e experiência 
na análise das suas exigências 
particulares, desenhando um programa 
que vá ao encontro das necessidades 
específicas do seu negócio, refletido 
numa convenção que enquadra todo o 
Programa Mundial, o “Master 
Agreement”.

Cobertura de risco político

Protegemo-lo dos riscos que possam 
surgir devido a razões políticas. Isto 
inclui proteção caso surjam dificuldades 
de pagamento devido a situações de 
guerra, conflitos, restrições à 
exportação/importação, restrições de 
transferência e conversão de moeda e, 
ainda, restrições por decreto 
governamental.
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•  Acesso ao líder mundial de seguro de crédito 
através da rede mundial de informação

•  Análise metódica e em tempo real, baseada 
na inteligência económica e de mercado

•  Um programa detalhado à medida para as 
suas necessidades concretas

•  Uma estratégia clara para a implementação 
do programa

•  Apoio especializado de peritos que 
compreendem o seu negócio e os seus 
compradores

• Proteção dos seus resultados

• Entrar num novo mercado

• Negociar com novos clientes

• Identificar parceiros adequados

•  Proteger-se contra a incerteza 
económica

•  Centralizar ou descentralizar as 
suas operações globais

• Implementar novos protocolos de  
 gestão de risco

Se a estratégia do seu 
negócio passar por:

Apoiamos a sua  implementação 
garantindo:

•  Modelo de risco experimentado e testado ao longo de muitos ciclos económicos com anos de 
refinamento. Acesso ao sistema de classificação de risco, permitindo-nos falar a mesma língua.

•  Trabalhamos com as melhores ferramentas digitais para lhe proporcionar um acesso claro e sem falhas 
à informação de risco e ao perfil de exposição ao risco.

•  Reputação de pagamento de créditos inquestionável, através da parceira COSEC e Allianz Trade 
com uma classificação S&P AA e que lhe permite ter a garantia de que está a colaborar com um forte 
parceiro financeiro.

•  Equipa constituída por elementos de diferentes geografias e com diversas experiências para apoiá-lo 
em todas as suas perspetivas e necessidades.

Benefícios do COSEC - 
    Allianz Trade Worl Program
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Allianz Trade
é uma trademark utilizada para designar a gama de 
serviços prestados pela Euler Hermes.

Euler Hermes France
French branch of Euler Hermes SA
1 Place des Saisons 92048
Paris-La-Defense Cedex
France
Tel: +33 (0) 1 84 11 50 50

allianz-trade.com

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
Av. da Liberdade, 249,  6º piso 1250-143  Lisboa, 
Portugal 
Tel: (+351) 211 164 221

cosec.pt

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.


