Press release

COSEC lança novas soluções de Seguro Caução para apoiar as
empresas portuguesas
Lisboa, 8 de janeiro de 2018 – A COSEC, seguradora líder em Portugal nos ramos de crédito e
caução, acaba de lançar novos produtos de Seguro Caução: Caução de Adiantamento e Caução
de Bom Pagamento. Estas soluções têm o objetivo de apoiar as empresas portuguesas na sua
atividade diária e sustentar o crescimento dos seus negócios, garantindo o bom cumprimento das
suas obrigações legais e contratuais.
As soluções de seguro caução da COSEC permitem às empresas nacionais garantir o bom
cumprimento das obrigações assumidas perante o beneficiário da caução, facilitando os
procedimentos e acelerando a decisão e emissão da Apólice, em menos de 48 horas,
aumentando a independência das empresas através da diversificação das entidades garantes e
do reforço da sua capacidade financeira. Com esta nova oferta, a COSEC completa ainda mais
a sua oferta de soluções de Seguro Caução.
A Caução de Adiantamento assegura o cumprimento das obrigações de prestação de serviços
ou entrega de bens a que a empresa tomadora/fornecedor se obrigou, através de contrato, em
troca do recebimento adiantado de parte ou totalidade do preço, pago pelo cliente. Ou seja,
assegura que uma determinada empresa, a quem foi solicitada a produção de um produto, receba
o adiantamento de uma parte do valor total do custo desse mesmo produto, de maneira a poder
garantir a fabricação do mesmo. É uma solução que se destina a empresas nacionais de vários
setores de atividade, estando a necessidade destas cauções mais presente no setor dos moldes,
maquinaria pesada, veículos e equipamentos.
A Caução de Bom Pagamento assegura o cumprimento de pagamento exigido no âmbito de
contrato celebrado entre duas entidades privadas ou entre uma entidade privada e uma entidade
pública. Ou seja, se uma empresa desejar adquirir um produto junto de outra empresa, mas quiser
reduzir o impacto na sua tesouraria, pode solicitar um plano de pagamentos faseado, com a
garantia de que irá ser paga a totalidade da transação. É um seguro que minimiza os danos da
entidade que o contratou em caso de incumprimento por parte da outra entidade. Este produto
destina-se igualmente às empresas nacionais de vários setores de atividade.

A COSEC procura, através destas novas ofertas, consolidar a sua posição de liderança neste
mercado, disponibilizando uma oferta muito diversificada nos ramos das empreitadas,
fornecimentos, aduaneiras, pagamentos e diversos, para todas as empresas nacionais e de todos
os sectores de atividade.

Sobre a COSEC
A COSEC é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, oferecendo as
melhores soluções para apoio à gestão e controlo de créditos, bem como garantias de seguro caução,
sendo ainda responsável, por conta do Estado Português, pela cobertura e gestão dos riscos de crédito,
caução e investimento para países de risco político. A COSEC é uma empresa de capitais privados
divididos equitativamente pelo Banco BPI (www.bpi.pt), o quarto maior Banco Português, e pela Euler
Hermes (www.eulerhermes.com), líder mundial em seguro de créditos.
Para saber mais informações consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no Linkedin e Twitter:
@COSECSeguroCred
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