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Linha de Apoio ao Crédito Comercial

A Coface disponibiliza aos seus segurados a possibilidade de beneficiarem
de uma cobertura adicional do risco de crédito, protocolada com o Estado
Português através da Direção Geral do Tesouro e das Finanças.
A Prorrogação da vigência da linha de apoio ao crédito comercial com
garantia do Estado, inicialmente denominada “FACILIDADE DE CURTO
PRAZO DA OCDE 2020”, permite às empresas beneficiarem de cobertura
em operações de exportação para clientes nos mercados identificados na
Lista de Risco País da OCDE, nos casos em que a Coface tenha concedido
cobertura insuficiente no âmbito da sua Apólice de Seguro de Crédito, e
que, no momento da concessão da cobertura do Estado, não sejam objeto
de sanções internacionais.

Para mais informações ou adesão à Linha de Apoio ao Crédito:
Para aderir à Linha de Apoio do Estado – EXPORTAÇÃO SEGURA 2021,
deve enviar os elementos abaixo indicados para o e-mail:
gestão_clientes_portugal@coface.com
•
•
•

Proposta de adesão
Comprovativo de situação regular junto da Administração Fiscal e da
Segurança Social.
Formulário de autorização de débito directo
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Linha de Apoio ao Crédito Comercial

1. DADOS DO CANDIDATO
Nº Apólice existente:
Denominação Comercial Completa:
Nº. Contribuinte:
Morada:

Nº:

Código Postal:
Localidade:

Distrito:

E-mail:
Telefone:

Fax:

Pessoa de Contacto:
Cargo:
E-mail:

Telefone:

2. CONDIÇÕES DE ACESSO À LINHA
Situação contributiva e fiscal regularizada?

Sim

Não

Sim

Não

Anexar certidões de inexistência de dívida

Apólice base Coface regularizada?

(Prémios, Reajustes, Faturas, Liquidações, Declarações de Venda …)

3. IBAN PARA PAGAMENTO INDEMNIZAÇÕES PELA DGTF

4. NOTAS IMPORTANTES:
Em caso de incumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo segurado, ou
em caso de omissão ou inexatidão das declarações do tomador do seguro/segurado/
BENEFICIÁRIO efetuadas na proposta ou previstas no contrato de seguro, não haverá
lugar ao pagamento da indemnização prevista nos termos do contrato de seguro.
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CLIENTES A INCLUIR NA – EXPORTAÇÃO SEGURA 2021

Denominação Social

Nº

Classificação
Solicitada Apólice
Base

Classificação
Atribuída
Apólice Base

Classificação
Pretendida
OCDE

Anexar ficheiro com a informação supra, caso se pretenda incluir mais clientes.
Declaramos que respondemos a todos os requisitos duma forma exata, precisa e completa,
submetendo a presente Proposta de Adesão, bem como os restantes elementos solicitados,
como fazendo parte integrante do contrato de Seguro de Créditos ao abrigo da garantia
do Estado, no caso de aprovação da proposta de adesão e respetiva emissão de Cobertura
pela Coface.
Dados facultados por:_______________ Cargo:_____________________
Local e Data ________________________ O Proponente (Assinatura e carimbo) ______________
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