COMPLEXIDADE

CHANGE OF DESTINATION (COD)
PROCESSO


A solicitação deve ser clara e encaminhada com todas as instruções, inclusive localização
dos Bls originais retirados.
o

Exportação – em casos de embarque direto, a alteração deve ser solicitada até 05
dias antes da descarga no porto de descarga inicialmente contratado, se houver
transbordo deve ser solicitada antes do embarque no respectivo porto. Após este
prazo, há risco operacional de não concluirmos as alterações;

o

Importação – a alteração deve ser solicitada à CMA CGM Port Of Loading até 04
dias antes da atracação do navio no primeiro porto brasileiro e deve ser finalizado
até 48h antes da atracação do navio no primeiro porto brasileiro. Após este prazo, o
termo de responsabilidade deverá ser entregue, conforme explicado abaixo.



Após a conclusão da pré-análise por parte de nosso Head Office retornaremos com os
valores adicionais



Se houver alteração de CONSIGNATÁRIO, conferir aqui os procedimentos



Preencher as LOIs de arquivamento no exterior, como:
 Quando a carga for destinada para Europa LOI “ENS”;
 Quando a carga for destinada para China LOI “CNS”;
 Quando a carga for destinada para os EUA/Canada (ACI) LOI “AMS”;
 Quando a carga for destinada para o México LOI “AMANAC”;
 Quando a carga for destinada ao Japão (Request for amendment after AFR
filing / Japan);


MODELOS DE TERMOS & LOIs - CONFERIR AQUI


Todas as LOIs deverão ser entregues junto a nossa agência constando o timbre do
exportador, assinatura (com firma reconhecida), carimbo e cópia da procuração autenticada do
responsável.
 Caso a carga já tenha saído do porto de origem, será necessário que o antigo Consignee
mencionado no Master BL, efetue o preenchimento da LOR ”Letter of Renouncement”, a
qual deverá ser entregue para CMA CGM do porto de descarga pelo antigo Consignee
mencionado no BL.
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CUSTO


Custo para remissão do BL no Brasil – Conferir aqui;



Custos adicionais de frete, restow, cod fee, serão informados quando aplicável



Caso haja custos adicionais no porto de descarga/Transbordo, devido a alteração da
informação junto as autoridades de destino, será sob consulta no momento da solicitação
junto ao customer service.

TEMPO DE ATENDIMENTO
 Solicitamos a empresa responsável pagamento dos custos adicionais esteja
preferencialmente em cópia das mensagens fato a necessidade de recebermos o aceite
dos mesmos, tal ação visa agilizar o fluxo de informações caso o requisitor não for
responsável pelo pagamento.


Exportação:
o



Processos que não envolvam consulta de custo no destino, podem levar até 05
dias - dependendo apenas do retorno do cliente com a documentação acima e
análises operacionais.

Importação:
o

Consulta de custo e validação do ajuste com a origem podem levar de 01 à 04 dias.
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