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■ A aceitação desta Proposta e dos respetivos Termos e Condições, tem que ser efetuada 
obrigatoriamente por escrito, para que possa ser dado seguimento ao seu pedido.  

■ Relação Volumétrica Relação volumétrica: * via marítima 1000 kgs. = 1 metro cúbico * 
recolhas/entregas domésticas 250 kgs. = 1 metro cúbico  

■ Dimensões e pesos máximos, por volume, na grupagem marítima: * 2,40 mts. x 1,80 mts. x 2,20 mts. 
// 1.500 kgs. (800 kgs. p/ viatura com plataforma elevatória). * Outras dimensões e pesos sob 
consulta, limitadas ao máximo de 4,00 mts. x 2,30 mts. x 2,20 mts. // 3.000 kgs. por volume  

■ Se os pesos e medidas da carga forem diferentes dos constantes da presente Proposta, a faturação 
será, automaticamente e sem necessidade de aviso, efetuada de acordo com os pesos e medidas reais.  

■ A DB Schenker reserva-se o direito de escolher a companhia de navegação e/o subcontratada para a 
execução do transporte. preço, despesas (locais e outros), taxas e sobretaxas estão sujeitas à 
disponibilidade de equipamento e espaço da Empresa de Navegação 

■ Salvo acordo escrito e expresso em contrário, a Proposta refere-se a mercadoria não perigosa, não 
sujeita a restrições por legislação específica (impostos especiais, etc.) ou a requisitos específicos (lona 
lateral, báscula, grua, recolha ou entrega em residências particulares, com horas definidas, etc.), não 
perecível, não sobredimensionada, estivável e sobreponível, sem necessidade de controlo de 
temperatura e também não é aplicável a resíduos de plástico, papel e madeira.  

■ Mercadoria Perigosa A Mercadoria Perigosa está sujeita a aceitação por parte das Companhias após 
análise da respetiva documentação, que é da exclusiva responsabilidade do Expedidor e deve ser 
providenciada por este de forma atempada.  

■ Seguro de Mercadoria O Seguro de Mercadoria Transportada ou de Transporte de Mercadorias não 
está incluído na Proposta apresentada, exceto se solicitado por escrito e expressamente mencionado 
na mesma nos respetivos termos e condições.  

■ Não estão incluídos na presente Proposta: * IVA (se aplicável); * Despacho, IVA Aduaneiro, Direitos 
ou outras Imposições e Despesas Alfandegárias (se aplicáveis); * Qualquer outra despesa ou custo, 
exceto se expressamente mencionado na mesma e contratado, tal como, mas não limitado a: 
armazenagens; paralisações; multas; serviços especiais; inspeções; requerimentos e alterações à 
documentação aduaneira; qualquer custo adicional portuário ou imposto pelas autoridades; despesas 
de correio; custos com fumigação; legalização de documentos e certificados.  
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■ IVA Aduaneiro, Direitos, Taxas e Outras Imposições Alfandegárias O IVA Aduaneiro, Direitos, Taxas 
e Outras Imposições Alfandegárias são da responsabilidade do Cliente e são aplicados e calculados 
com base no(s) código(s) pautal(ais) indicado(s) pelo Cliente.  

■ Pronto-Pagamento (PP), salvo a existência de prévio acordo escrito referente ao(s) embarque(s) (aos 
Particulares aplicam-se sempre as Condições de Pronto Pagamento). Forma de Pagamento 
preferencial: transferência bancária para o IBAN PT 50 0033 0000 00000932268 05; Outros meios de 
pagamento podem estar sujeitos a taxas administrativas Pagamento em Dinheiro e em Cheque limitado 
aos montantes e termos previstos na lei; nas recolhas/entregas domésticas limitado, por embarque, ao 
valor de 50 euros em dinheiro e 50.000 euros em cheque.  

■ As faturas são expressas em EUROS; se os valores forem apresentados em moeda diferente serão 
faturados pelo contravalor em Euros, por conversão à taxa de câmbio indicada na fatura respetiva.  

■ Disponibilidade de Equipamento e Espaço e Variações das Tarifas, Despesas, Taxas e Sobretaxas A 
DB Schenker reserva-se no direito de escolher a linha de navegação e/ou o subcontratado para 
execução material do transporte. Os preços, despesas, taxas e sobretaxas estão sujeitos a 
disponibilidade do equipamento e/ou do espaço da Linha. Esta proposta está sujeita a alterações caso 
se verifiquem variações nos preços, despesas, taxas e sobretaxas impostas legitimamente pelas Linhas. 

■ Responsabilidade, A responsabilidade da DB Schenker é limitada aos montantes, termos, condições e 
exclusões previstos na legislação, nas convenções internacionais aplicáveis ao Transportador / 
Companhia de Navegação a quem seja confiada a execução material do transporte ou a qualquer outro 
contratado para o efeito. É também aplicável à prestação de serviços contratada os termos, condições, 
limitações e exclusões previstos no Bill of Lading que titule o transporte marítimo. Subsidiariamente, 
aplicar-se-ão as Condições Gerais de Prestação de Serviços pelas Empresas Transitárias aprovadas pela 
APAT e publicadas no Diário da República III, série n.º 51 de 01.03.2001 e também o Decreto-Lei n.º 
255/99, de 07/07, que regula a Atividade Transitária.  

■ Proteção de Dados Relativamente à Proteção de Dados, a DB Schenker cumpre com o disposto na 
legislação aplicável e em vigor. INFORMAÇÃO A CLIENTES PARTICULARES ou UTILIZADORES 
PESSOAIS DE CLIENTES EMPRESARIAIS SCHENKER TRANSITÁRIOS, S.A. (adiante designada como DB 
SCHENKER), NIPC 500161313, com sede social na Rua Florbela Espanca, n.º 4, Casal Novo, 2660-364 
São Julião do Tojal, como Responsável pelo Tratamento, informa os Titulares de Dados que estes serão 
recolhidos e tratados com a finalidade da cabal execução da prestação de serviços contratada e na 
medida em que se revelam necessários ao cumprimento das respetivas obrigações contratuais, legais e 
fiscais (p.e. faturação, legislação do transporte, etc.), bem como para divulgação dos nossos serviços e 
informações da DB Schenker. Os dados recolhidos e tratados serão conservados enquanto se mantiver 
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a relação comercial, bem como, pelo período necessário ao cumprimento das obrigações legais/fiscais 
associadas. Mais informamos que os seus dados, por razões que se prendem com a prestação de 
serviços, podem ser transmitidos a outras empresas do grupo DB SCHENKER, mas que asseguram o 
mesmo nível de proteção, incluindo em Países Terceiros. O Titular dos Dados pode exercer o seu 
direito de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação ao tratamento e portabilidade através 
de carta, registada com aviso de receção, enviada para a morada acima indicada ou para o endereço de 
correio eletrónico - info.privacidade@dbschenker.com, com o Assunto Proteção de Dados. O Titular de 
Dados tem ainda o direito de apresentar reclamação à Autoridade de Proteção competente. Caso não 
forneça os seus dados, necessários para os efeitos, finalidades e fundamentos referidos, NÃO PODERÁ 
SER DADO SEGUIMENTO AO SEU PEDIDO. 

■ A DB Schenker como empresa subsidiária da Deutsche Bahn AG, está empenhada em garantir que 
seus princípios éticos sejam incorporados e cumpridos globalmente. É importante que desempenhar o 
n/ trabalho com integridade ao lidar com clientes, fornecedores, concorrentes, autoridades, 
funcionários e outras partes 

https://www.deutschebahn.com/en/group/compliance 

Cada Parte concorda em conduzir suas operações sob os termos deste Contrato em conformidade com, 
incluindo e não se limitando, os regulamentos dos EUA, U.E. Legislação nacional e todos os estatutos 
de controle de importação, exportação, reexportação e comércio exterior, leis, regulamentos, 
promulgações, diretivas e portuárias de qualquer autoridade governamental com jurisdição sobre as 
operações que estão em vigor (“International Trade Laws”) em conexão com o desempenho de suas 
obrigações sob este acordo. Em caso de violação das obrigações acima mencionadas, a Schenker 
reserva-se o direito de suspender e / ou cancelar a prestação do serviço sem prévio aviso e sem 
qualquer responsabilidade. 


