
 
 

 

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS          

 

Atualização 01/04/2021 

  

Para Processos DTA: 

 

Antes de registrar a DTA, solicitar autorização para o e-mail operacional2@threelogintl.com.br; 

Solicitar ao terminal que dará início a DTA o extrato de avaria, enviar por e-mail para 

operacional2@threelogintl.com.br; 

 Solicitar ao terminal de destino extrato de avaria e enviar por e-mail para 

operacional2@threelogintl.com.br; 

Aguarda analise da seguradora sobre a necessidade de realização ou dispensa de vistoria. 

 

Para Processos D.I.: 

 

Antes de registrar a D.I. Solicitar extrato de avaria e solicitar autorização para registro enviando 

o extrato para o e-mail operacional2@threelogintl.com.br; 

 Aguarda analise da seguradora sobre a necessidade de realização ou dispensa de vistoria 

 

Registro de D.I.: 

 

Importante informar ao despachante aduaneiro a existência de Seguro Internacional, para fins 

de registro do valor/informação do seguro junto ao sistema da RFB. Para efeitos de seguro, 

utilizar sempre o valor PRÊMIO SEGURO. 

 

INCIO E FIM DOS RISCOS:  

 

A) Com a sua entrega no armazém do segurado e/ou Consignatário ou outro armazém, 

e/ou outro lugar de estocagem no destino indicado neste seguro; 

B)  Ao fim de 60 (sessenta) dias depois de completada a descarga dos bens e/ou 

mercadorias seguradas no porto de destino final;  

C) Ao fim de 30 dias depois de completada a descarga dos bens e/ou mercadorias 

seguradas no aeroporto final de descarga 
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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS 
 

Quando do recebimento no destino Final: 

 

Forem detectas/apontadas indícios/avarias (divergentes das registradas anteriormente e já 

tratadas pela seguradora), o importador deve ressalvar o verso do CTE (Conhecimento de 

Transporte) relacionando as avarias, danos, etc,. com ciência do motorista (Nome, RG, Placa 

Veículo) enviando os documentos a seguir para o e-mail operacional2@threelogintl.com.br para 

análise e providências junto a seguradora. 

 

IMPORTANTE  

 

Solicitamos repassar a informações a todos os envolvidos nos processos de transporte, em 

quaisquer das etapas. 

 

*** Caso os procedimentos acima não sejam seguidas, o seguro perderá sua validade *** 
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