Condições De Pagamento Para Fornecedores
Para sermos competitivos no mercado, as condições padrão de pagamento da FMC
passam a ser de 60 dias a partir da data do faturamento, a menos que haja um contrato
previamente firmado. Os fornecedores da América do Norte e de Hong Kong terão a
opção de se inscrever no Programa de Financiamento de Fornecedores do Citi Bank,
que lhes permitirá o pagamento em menos de 15 dias a uma taxa de desconto
negociada diretamente com o Citi Bank. Estaremos possibilitando o financiamento de
fornecedores em alguns países da Europa e Brasil em 2017.

Condições de Pagamento por Região
Prazo de pagamento de 60ddl para os seguintes países
China
Dinamarca

México
Estados Unidos

Prazo de pagamento de 45ddl para os seguintes países:
Argentina
Austrália
Brasil
Chile

Alemanha
Hong Kong
Índia
Indonesia

Irlanda
Noruega
Paquistão
Filipinas

Espanha
Tailândia
Reino Unido
Uruguai

Nota: Para todos os países não estão listados acima deverão ser mantidas as
condições de pagamento padrão de 60ddl
Se você tiver dúvidas que não as listadas nas Perguntas Frequentes abaixo ou
qualquer outra preocupação, favor entrar em contato com seu representante de
Compras ou com o departamento de Contas a Pagar pelo seguinte endereço de e-mail
PaymentTerms.office@fmc.com. Para isto tenha em mãos sua razão social, número de
fornecedor, localidade e outras informações relevantes sobre o pagamento ou sua
empresa.

FAQs
O que significa "60ddl" ou "45ddl"?
Esses termos significam que a FMC pagará o valor total da fatura dentro de 60 ou 45
dias, respectivamente, calculado a partir da data da fatura, até a data de vencimento.

Como foi definido o pagamento em 60 dias?
FMC realizou uma extensa pesquisa, incluindo benchmarking com outras empresas do
segmento e, como resultado padronizará o prazo em 60 dias (com exceção de alguns
países onde as condições de pagamento serão de 45 dias).

Posso solicitar que a alteração da condição de pagamento ocorra em data
posterior?
Os novos prazos entrarão em vigor imediatamente. Entre em contato com seu
representante de Compras para tratar sobre alterações de suas condições de
pagamento. Exceções precisam ser aprovadas por PaymentTerms.office@fmc.com

Como essas alterações afetam os Pedidos de Compra em aberto, novos Pedidos
e as faturas recebidas na data de vigência ou antes dela?
As faturas relacionadas a todos os Pedidos de Compra emitidos após a data efetiva
serão pagas de acordo com as novas condições de pagamento.

Quais ações eu preciso tomar?
Certifique-se de que seu departamento de Contas a Receber esteja ciente dos novos
termos de pagamento da FMC. Os fornecedores que desejam participar do programa de
Financiamento de Fornecedores do Citi Bank devem contatar seu representante de
Compras.

