
NORMAS PARA QUALQUER TIPO DE TRANSPORTE

NORMAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO NO EXTERIOR E NO PAÍS

Fábrica, armazém e etc. Transportador Cais de Partida A bordo da embarcação Terminal Porto de Destino Local de Destino Outros Destinos

EXWA partir da fábrica
(... local indicado)

Riscos e custos, também para o carregamento com recursos do comprador

CPTRiscos e
Custos

Riscos e Custos (excluindo custos de carregamento)

Custos de carregamento Carregamento
Frete pago até
(... local de destino)

DATRiscos e CustosRiscos e Custos (incluindo custos de carregamento)Entregue no terminal
(... porto ou local de destino)

DAPRiscos e
CustosRiscos e CustosEntregue no local de destino

(... local de destino)

DDPRiscos e Custos Riscos e CustosEntregue com direitos pagos
(... local de destino)

CIF
Riscos e Custos (excluindo frete)

Frete mais custos de seguro
Riscos e CustosCusto, seguro e frete

(... porto de destino)

CIPRiscos e
Custos

Riscos e Custos (excluindo custos de carregamento)
Custos de carregamento mais custo de seguro Carregamento

Frete e seguro pagos até
(... local de destino)

FCA
Riscos e custos, incluindo
custos de carregamento,
se nas dependências do
vendedor

Riscos e Custos, incluindo descarregamento com recursos do vendedor,
se a entrega for realizada em qualquer lugar que não seja dependência do vendedor

Transportador livre
(... local indicado)

FASRiscos e CustosRiscos e CustosLivre junto ao costado do navio
(... porto de embarque)

FOBRiscos e CustosRiscos e CustosLivre a bordo
(... porto de embarque)

CFR
Riscos e Custos (excluindo frete)

Frete
Riscos e CustosCusto e frete

(... porto de destino)

Legenda:
Indica a obrigação de desembaraçar
os produtos para exportação

Indica a obrigação de desembaraçar
os produtos para importação

Indica a possibilidade do contrato de carregamento

Indica a obrigação do contrato de carregamento

Indica a obrigação do contrato de seguro

A partir
da fábrica Carregamento EntregueLivre Obrigações do Vendedor Obrigações do Comprador
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