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Abaixo seguem instruções para acompanhamento de Demurrage & Detention.
Para começar: faça o log in em nosso NYK eCommerce com seu usuário (ID) e
senha.

Em sua página inicial, clique na opção ‘Rate & Tariff’.

Procure na lista à esquerda o menu ‘DEM/DET’ (Demurrage & Detention) para
iniciar a utilização do módulo.
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IMPORTANTE: Note que a regra aplicada na NYK Line (Tariff Type) será a
– Demurrage & Detention (Combined Tariff) para Importações e
Detention para Exportações - Não esqueça de selecioná-la antes de realizar
a busca pelas tarifas.


Demurrage & Detention (Combined Tariff):
No Brasil, para a sobreestadia de Importação, consideramos a
nomenclatura ‘Combined Demurrage & Detention (CTIC)’, que
representa a estadia de container dentro e fora do terminal de navios;
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Detention:
No Brasil, para a sobreestadia de Exportação, consideramos a
nomenclatura ‘Detention’ (DTOC), representando a estadia de
container dentro e fora de depósitos ou terminais de navio.

>> Basic Tariff

Nesta opção você encontra as informações básicas (standard) das tarifas aplicadas
pela NYK Line, baseadas por rota, especificação de container e tipos de carga.
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Após realizar a busca, as informações poderão ser visualizadas conforme
abaixo:


DEMDET – Free Time: Consulta de tempo livre (free-time) de
permanência com o container;



DEMDET – Charge: Consulta de tarifa separada por especificação de
container e tipos de carga.

>> Charge Inquiry

Nesta opção você conseguirá verificar a tarifa e tempo livre aplicados para
seu B/L ou Contrato.
IMPORTANTE: O valor “faturado” estará sujeito a alterações devido às
condições contratuais de cada cliente. Para maiores informações, entre em
contato com o escritório NYK local.
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>> Detention Status

Nesta opção você encontra a situação atual de Demurrage & Detention de
seus Bs/L.
A busca poderá ser realizada de duas maneiras:
1) Discharging/Out Gate: Onde a busca é realizada através das datas de
movimentação de Container (Descarga – Importação / Retirada de vazio –
Exportação) e numeração de contrato, mostrando todas as unidades com
eventos neste período;
2) Booking No or B/L No: Onde a busca se dará através da numeração de
sua reserva, mostrando apenas as unidades contidas nesta.

Discharging/Out Gate
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Booking No or B/L No

Para maiores informações e/ou confirmações de valores e tempo livre, nosso
Departamento de Demurrage e Detention local estará disponível para lhe
auxiliar.

