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Quem Somos

Empresa constituída em 1997;

Agente de todos os ramos de seguros;

Agente exclusivo da Crédito y Caución 
para o seguro de crédito há 14 anos;

Forte especialização no segmento 
empresas;

Mais de 3.300 tomadores de seguro 
ativos;

Carteira de seguros superior a 
€5.000.000;

Escritórios em Guimarães e Leiria;

Equipa de 13 colaboradores, estando 
5 deles dedicados em exlusividade ao 
produto seguro de crédito.
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Porquê Nós

Equipa Profissional;

+19 anos de experiência;

Agente exclusivo da CYC há 14 anos;

Sofisticado sistema de gestão;

Apoio sem limites;

Trabalhamos com as melhores seguradoras.



Soluções



Seguro de CréditoAgente Exclusivo da 
Credito y Caucion
há 14 anos.

Com a MT Seguros, a sua empresa 
certifica-se que trabalha com um 
parceiro capaz de oferecer soluções
que vão dinamizar o seu negócio. 

Soluções



Seguro de Crédito

O principal objetivo do Seguro de Crédito é garantir a faturação 
e que o foco da empresa seja direcionado para a sua própria 
atividade. A segurança de que ao faturar irá receber, acaba por 
disciplinar o mercado, as áreas de vendas e melhorar significa-
tivamente as perdas referentes a Incobráveis.

Serviços contemplados ao contratar um seguro de crédito:
. Análise de Risco de Crédito;
. Ações Judiciais de Recuperação;
. Acompanhamento do mercado e clientes-devedores.
Adicionalmente a estes fatores, a garantia de recebimento!

Seguro de Crédito
Quem anda à chuva,

molha-se!

Soluções



CONCEITO DE SEGURO DE CRÉDITO Quem anda à chuva,
molha-se!

O conceito básico do SEGURO DE CRÉDITO apoia-se 
em quatro fases importantes:

1. Análise do cliente-devedor antes ou imediatamente após 
a venda realizada;

2. Acompanhamento do devedor por indicadores de mercado 
e outras informações;

3. Tentativa de recuperação em caso de incumprimento do pagamento; 

4. Indemnização ao segurado, caso a recuperação da divida não esteja concluída.

Soluções



CONCEITO DE SEGURO DE CRÉDITO
DESCRITO NUMA LINHA DO TEMPO
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Seguros para 
Empresas Seguros para 

ParticularesSeguro de crédito
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Presença

Escritório de Guimarães Escritório de Guimarães Escritório de Leiria

Website Redes Sociais

Facebook & Linkedin

Estacionário



MT MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA

GUIMARÃES
Rua Alexandre Herculano, 230 
4800 -026 Azurém Guimarães
T (+351) 253 527 230
F (+351) 253 527 232

LEIRIA
Av. 22 de Maio, Ed. Praça Nova, Lote 11, 
Loja 36 R/c
2415 -396 Leiria
T (+351) 244 048 811
F (+351) 244 827 140

mediadores@mtseguros.com

www.mtseguros.com

Mediador de seguros inscrito, em 27/01/2007, 
no registo do ISP-Instituto de Seguros de Portugal 
com a categoria de Agente de Seguros, sob o 
nº 407149915/3, com autorização para os ramos 
Vida e Não Vida verificável em www.isp.pt
NIF: 503984639 Capital Social: €96.000 
Membro APROSE com o nº 0667 
verificável em www.aprose.pt

www.facebook.com/MTMediacaoSeguros

www.linkedin.com/company/mt-media-o-de-seguros-lda

Contactos




