PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO
(CONFIDENCIAL)
Exmos. Senhores :
Face às nossas necessidades de aquisição regular de produtos comercializados pela ELPOR, solicitamos que nos concedam crédito nas
compras que viermos a efectuar no futuro.
Neste sentido, manifestamos desde já o nosso total acordo às vossas Condições Gerais de Venda, de que tomámos conhecimento.
Indicam-se a seguir alguns elementos relevantes, relativos a esta firma, solicitando que os considerem matéria reservada e confidencial,
destinando-se exclusivamente à análise da presente proposta de abertura de crédito.

Nome/ Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Morada: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidade: …………………………...……………Código Postal: ……..…-…………N° Contribuinte: ……………………………….
Telefone: ……………………………Telemóvel: ……….…………………….. E-mail: ..…………………………..…………………….
Data de constituição ou de início de actividade: ……. /….... /………..
Forma jurídica …………………….……………………..Actividade ………………………………………………………………………
Capital Social …………..……….; Activo…..................…… ; Passivo………………..….…..; Sit Líquida ……..…………….……..
Administradores / Gerentes ………………………………………………………………………….……………………………………..
Pessoas que obrigam a Sociedade ……………………………………………………………………………………………………….
Valor estimado de compras à ELPOR ( Anual ):……………………………
Responsáveis pelas compras ………………………………………………….. Contacto: ……………………………………………
Responsáveis pelos pagamentos ……………………………………………… Contacto: …………….…………….……….……….

ENTIDADES PARA OBTENÇÃO DE REFERÊNCIAS COMERCIAIS
Bancos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fornecedores: …………………………………..………………………………………………………………………………….……….

OPÇÃO PELA MODALIDADE DE PAGAMENTO

□ Até 08 dias da data da factura, com desconto de 2,5% p.p.
□ Até 30 dias da data da factura, com desconto de 1,5% p.p.
□ Até 60 dias da data da factura, sem qualquer desconto.
□ Outro (sujeito a aprovação)…………………………………………………………………………………..……………………
Marcações de pagamentos nos dias …………………..……………. Horário…………………………….…………………
Data...…/...……./……………

Assinatura(s) e carimbo do(s) proponente(s)

………………………………………………………………..

TRATAMENTO DE DADOS
Nos termos da legislação em vigor, autorizo(amos) a recolha e tratamento dos nossos dados pessoais para efeitos da
relação contratual que venha a resultar da presente proposta de abertura de crédito, a sua inclusão nos ficheiros que são
propriedade e responsabilidade da Elpor, SA, para fins de acões de marketing/comunicação por via telefónica e/ou
electrónica, bem como a sua transmissão a terceiros que tratem por conta desta os nossos dados que sejam
indispensáveis à gestão e manutenção da relação comercial.
Assinatura(s) e carimbo do(s) proponente(s)
Data ……../……../…………..

…………………………………………………………………………

A PREENCHER PELA ELPOR
Vendedor ……………………………………………………………………Zona…………………………….……………………………

□
□

Aprovada a concessão de crédito até ao limite máximo de: ……………………………….
Não aprovada a concessão de crédito.
Data

………./………./……………
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A Administração
…………………………………………………………………………..

Pag. 1/2

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - As vendas de materiais e equipamentos pela ELPOR, regem-se pelas
presentes condições gerais, pelas condições especiais de cada fornecimento, e
pela legislação aplicável.
1.3 - O estabelecimento de condições diferentes, só se considera válido quando
feito por escrito, em documento assinado por ambas as partes.
1.2 - O estabelecimento de uma relação contínua de negócio com um CLIENTE,
significa que este aceita e concorda com as presentes condições de venda e
entrega.
2 - CONCESSÃO DE CRÉDITO
2.1 - A ELPOR reserva-se o direito de apenas conceder crédito a CLIENTES ou
potenciais CLIENTES, relativamente aos quais disponha, e enquanto dispuser,
de informações comerciais que repute suficientemente favoráveis, e cujo volume
de compras previsível seja igual ou superior a 5.000,00 €/ano ou 400,00 €/mês.
2.2 - A não concretização, em cada semestre, de um volume de compras de
acordo com os limites anteriormente referidos, poderá determinar a interrupção
dos fornecimentos a crédito.
3 - FORNECIMENTOS
3.1 - ENCOMENDAS
3.1.1 - Todas as encomendas devem ser apresentadas à ELPOR por escrito.
3.1.2 - A formulação de encomenda à ELPOR, pressupõe a vinculação do
CLIENTE às presentes condições de venda sem quaisquer reservas,
considerando-se como não escritas outras cláusulas em contrário, constantes de
requisições ou notas de encomenda.
3.1.3 – Em qualquer situação, só se consideram aceites as encomendas e são
efetuados fornecimentos quando não se encontrem excedidos o limite de crédito
e o prazo de pagamento estabelecido para clientes com conta corrente.
3.1.4 – Em todas as situações que impliquem pagamento antecipado, qualquer
que seja o motivo, o fornecimento fica condicionado à confirmação da boa
cobrança do meio de pagamento utilizado.
3.2 - PREÇOS
3.2.1 - Serão praticados os mencionados nas tabelas que se encontrarem em
vigor na altura do fornecimento. Os preços das tabelas podem ser alterados sem
aviso prévio, e estão sempre sujeitos à respectiva taxa de I.V.A. e demais taxas
legais em vigor.
3.3 - EMBALAGEM, TRANSPORTE E RESPONSABILIDADE NO DESTINO
3.3.1 - As mercadorias são entregues ao CLIENTE nos armazéns da ELPOR,
sem embalagem ou na sua embalagem de origem. A pedido expresso do
CLIENTE, indicado na Nota de Encomenda, a ELPOR poderá fornecer outro tipo
de embalagem aligeirada, de protecção para transporte rodoviário, com
encargos por conta do cliente.
3.3.2 - São de conta e responsabilidade do CLIENTE os encargos com:
embalagem, seguros, portes, fretes, montagem, assistência técnica e
manutenção, bem como, no caso de exportação, de normas (legais,
regulamentares ou de outra natureza) aplicáveis às importações, entregas,
armazenamento e uso das mercadorias no país de destino.
3.3.3 - A aplicação e o uso dos produtos vendidos pela ELPOR estão para além
do seu controlo, pelo que a responsabilidade inerente a tal aplicação é da
exclusiva responsabilidade do comprador. Os conselhos técnicos prestados pela
ELPOR, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos e
prestados de boa-fé, com base nos conhecimentos técnicos do momento, não
podendo, em caso algum, responsabilizar por isso a ELPOR.
3.4 - PRAZOS DE ENTREGA
3.4.1 - Os prazos de entrega mencionados pela ELPOR são meramente
indicativos. Acontecimentos e circunstâncias cuja ocorrência estejam fora do seu
controle, como por exemplo, fenómenos naturais, guerras, conflitos laborais,
escassez de matérias primas, atrasos dos fabricantes nas entregas das
mercadorias previamente encomendadas, interrupções de trânsito, danos
resultantes de incêndio ou de explosão, actos governamentais, libertam a
ELPOR das suas obrigações contratuais durante a duração do transtorno e na
amplitude das suas consequências, permitindo a suspensão ou cancelamento
das encomendas dos clientes, sem qualquer responsabilização pelas
consequências directas ou indirectas que daí possam resultar.
3.4.2 – Considera-se cumprido o fornecimento e efectivada a entrega, logo que
seja comunicado ao CLIENTE que as mercadorias se encontram à sua
disposição.
3.5 - CONDIÇÕES DE GARANTIA
3.5.1 - Os materiais e equipamentos fornecidos pela ELPOR são garantidos nos
termos da garantia específica aplicável para cada tipo de material ou
equipamento, entendendo-se que essa garantia nunca poderá ser superior à
concedida pelo próprio fabricante do produto vendido.
3.5.2 - A garantia não cobre deficiências originadas por maus-tratos ou uso
inadequado dos materiais ou equipamentos.
3.6 - DEVOLUÇÕES
As devoluções de mercadorias serão sempre, em qualquer caso, da integral
responsabilidade do CLIENTE, e poderão estar sujeitas a desvalorização, e só
serão aceites se efectuadas até oito dias da entrega das respectivas
mercadorias, mediante prévio acordo da ELPOR, e na condição de serem
acompanhadas da respectiva guia de devolução, em duplicado, exigida por lei,
na qual devem ser mencionadas as facturas relativas à venda das mesmas.
3.7 - RECLAMAÇÕES
3.7.1 - Só serão aceites reclamações que sejam apresentadas por escrito, até
ao prazo máximo de 8 dias após a entrega das mercadorias, sendo apenas
aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a Nota de
Encomenda.
3.7.2 - Nenhuma reclamação será aceite sem que se mostrem cumpridas as
obrigações do cliente relativamente à recepção das encomendas, e se não
forem referenciados os documentos de fornecimento.
3.7.3 - Em consequência de reclamações consideradas válidas, incumbe à
ELPOR a obrigação de substituição ou devolução do preço já pago pela
mercadoria reconhecidamente defeituosa, ou a de reposição da encomenda,
não sendo aceites outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou
danos.
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3.8 - PROPRIEDADE DAS MERCADORIAS
A responsabilidade pelo risco relativo aos bens adquiridos, corre por conta do
comprador a partir do momento da respectiva entrega.
A ELPOR reserva para si o direito de propriedade das mercadorias entregues
ao comprador, ficando este investido da responsabilidade de fiel depositário,
até ao momento do seu integral pagamento.
4 – PAGAMENTOS
4.1 - O pagamento dos fornecimentos efectuados a crédito pela Elpor será
feito por uma das seguintes formas:
4.1.1 - Cheque, numerário ou pagamento por ATM, contra a entrega das
mercadorias, com um desconto de 2,5 % p.p..
4.1.2 - Cheque, numerário ou transferência bancária, até 30 dias da data da
factura, com um desconto de 1,5 % p.p..
4.1.3 – Outras modalidades de pagamento poderão ser propostas e negociadas
pontualmente.
4.1.4 – Os pagamentos efectuados a partir de 30 dias da data da factura, não
beneficiam de qualquer desconto.
4.2 -O incumprimento das condições de pagamento acordadas, constitui
violação destas condições gerais de venda e confere à ELPOR o direito a:
4.2.1 - Debitar ao CLIENTE juros de mora, à taxa moratória legal acrescida de
cinco pontos percentuais, contados do vencimento da obrigação até integral
cumprimento (Artigos 559°. 559° A e 1146° do Código Civil, conjugados com os
parágrafos 1° e 2° do Art.° 102° do Código Comercial ).
4.2.2 - Anular ou suspender o fornecimento de encomendas em carteira do
mesmo CLIENTE, salvo pagamento em numerário contra entrega da
mercadoria.
4.3 - Eventuais reclamações sobre fornecimentos já efectuados não legitimarão
a recusa de pagamento dos materiais fornecidos, ou de outros fornecimentos
posteriores.
5 -BOBINES
5.1 - É da responsabilidade do CLIENTE a conservação e armazenagem das
bobinas, a partir do momento da respectiva entrega, até à sua devolução.
5.2 - O pagamento das facturas de bobines rege-se pelas mesmas condições
de pagamento aplicáveis às facturas de outras mercadorias, com exclusão de
descontos de p.p.
5.3 - A devolução de bobines deverá ser feita pelo CLIENTE nas instalações da
ELPOR em Frielas.
Em situações especiais que seja a ELPOR a fazer a recolha, compete ao
CLIENTE colocar as bobines em local de fácil acesso para carregamento.
5.4 - A devolução de bobinas será objecto de emissão de Nota de Crédito pela
ELPOR.
O valor a creditar poderá ser inferior ao valor facturado, de acordo com as
condições que vigorarem na data de devolução, sendo que a ELPOR utilizará,
para o efeito, os mesmos critérios praticados pelos fabricantes de cabos
eléctricos.
6 – JURISDIÇÃO
Todas as questões emergentes da interpretação ou aplicação destas
Condições Gerais de Venda e, em geral, entre a ELPOR e os seus CLIENTES,
respeitantes a vendas a estes efectuadas, serão sujeitas ao foro de LisboaNorte, sem prejuízo do disposto no Artº 104º do C.P.C.
7-ALTERAÇÕES
As presentes Condições Gerais de Venda podem ser alteradas a qualquer
momento por decisão unilateral da ELPOR, mas apenas produzirão efeitos
sobre vendas efectuadas após a sua entrada em vigor.
8 – NULIDADE
A nulidade total ou parcial de qualquer uma das condições expressas nestas
Condições Gerais de Venda não afectará a plena validade das demais.
Tomei(amos) conhecimento das Condições Gerais de Venda da Elpor acima
indicadas, as quais aceito(amos) e subscrevo(emos)
Assinatura e Carimbo
___________________________________________
DEVERES DE INFORMAÇÃO DOS FORNECEDORES DE BENS OU
PRESTADORES DE SERVIÇOS – LEI 144/2015
No estrito cumprimento do preceituado no artigo 18º da Lei 144/2015, de 08 de
Setembro, informamos:
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer ao Centro de Arbitragem de
Conflitos de Lisboa, com sede na Rua dos Douradores, 116, 2º - 1100-207
Lisboa e sitio Web: www.centroarbitragemlisboa.pt.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE (REGULAMENTO 2016/679 – RGPD)
De acordo com a política de privacidade implementada pela ELPOR, de que
nos foi dado conhecimento e se encontra publicitada em www.elpor.pt, fomos
informados de que a ELPOR se compromete a processar e usar os nossos
dados pessoais em conformidade com a lei, nomeadamente a facultar-nos
acesso aos dados que nos digam respeito, podendo nós solicitar, a todo o
tempo, a sua correcção ou aditamento de informação, bem como solicitar a sua
eliminação ou a revogação do consentimento de uso dos nossos dados para
fins comerciais ou de marketing, devendo tal ser solicitado por escrito através
do endereço electrónico privacidade@elpor.pt.
A ELPOR informou-nos também do carácter não obrigatório do consentimento
de recolha e tratamento de dados, sendo que a falta ou omissão desses dados
pode impedir ou inviabilizar o relacionamento comercial pretendido, e informounos ainda da possibilidade de submeter reclamações à autoridade de controlo,
actualmente a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

(Maio/2018)

Assinatura e Carimbo
_______________________________________________
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