
VANTAGENS  
MINIMIZE SUA EXPOSIÇÃO FINANCEIRA 
Escolha sua solução para proteger seu fluxo 
de caixa:
 
• Oferta Standard: Limite seus custos de  
   reparo a US$ 250 por contêiner. Acima  
   desse valor, não cobraremos nenhum  
   custo de reparo.
 
• Oferta Premium: Amplie sua cobertura para  
   evitar todos os custos de reparo.*

ESTEJA PROTEGIDO DE UMA VASTA 
GAMA DE CONTRATEMPOS 
Beneficie-se de uma solução abrangente que 
cubra quebra, incêndio, explosões, colisões, 
acidentes rodoviários e vazamentos.

COMO FUNCIONA?
COM SERENITY

CONTAINER GUARANTEE

Termos e Condições específicos à
SERENITY container guarantee

Termos e Condições
usuais de B/L

Em razão de um acidente,
o painel lateral de um

contêiner seco é danificado

Cálculo do prejuízo
Os custos de reparação

são avaliados em US$ 1.000

O cliente só precisa pagar
US$ 250 porque o

Grupo CMA CGM arcará com
os US$ 750 restantes

Em razão de um acidente,
o painel lateral de um
contêiner seco é danificado

O cliente deverá desembolsar
US$ 1.000.
Litígio.
Organização de perícia conjunta.
Perda de tempo, dinheiro e
energia para o cliente.
Impacto negativo para os
negócios e para as relações com
o Grupo CMA CGM.

SEM SERENITY
CONTAINER GUARANTEE

Cálculo do prejuízo
Os custos de reparação
são avaliados em US$ 1.000

COM SERENITY
CONTAINER GUARANTEE

Termos e Condições específicos à
SERENITY container guarantee

Termos e Condições
usuais de B/L

Em razão de um acidente,
o painel lateral de um

contêiner seco é danificado

Cálculo do prejuízo
Os custos de reparação

são avaliados em US$ 1.000

O cliente só precisa pagar
US$ 250 porque o
Grupo CMA CGM arcará com
os US$ 750 restantes

O cliente não será cobrado 
por nenhum custo de reparo.

Em razão de um acidente,
o painel lateral de um
contêiner seco é danificado

O cliente deverá desembolsar
US$ 1.000.
Litígio.
Organização de perícia conjunta.
Perda de tempo, dinheiro e
energia para o cliente.
Impacto negativo para os
negócios e para as relações com
o Grupo CMA CGM.

SEM SERENITY
CONTAINER GUARANTEE

Cálculo do prejuízo
Os custos de reparação
são avaliados em US$ 1.000

Standard Premium 

CUIDADO ALÉM DO TRANSPORTE
Quando ocorrem danos acidentais ou imprevistos em nossos contêineres 
enquanto sob sua responsabilidade, você é responsável pelos custos.  
Com SERENITY container guarantee, limite ou evite essas despesas  
escolhendo nossas ofertas Standard ou Premium.

JUNTE-SE A NÓS AGORA
SOLICITE SERENITY CONTAINER GUARANTEE 
Durante o processo de reserva online, selecione SERENITY container guarantee ou entre em 
contato com o seu representante de vendas usual.

Disponível para:

*Consulte os termos e condições do SERENITY container guarantee 
(standard e premium) - restrições em caso de perda total.

SERENITY

Digitalize aqui para obter 
mais informações

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/serenity-container-guarantee

