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1. Objeto do Contrato

1.1 A B2Mobility GmbH, com sede social em Wittener Strabe, 45, Bochum, na Alemanha, 
com o capital social de EUR 25.000,00, com o número de empresa HRB 16999  
no Registo Comercial B do Tribunal da Comarca de Bochum (doravante designada 
por “B2M” ou “Emitente”) e o Cliente celebram um contrato relativo à utilização  
do Cartão BP Plus que permite ao seu utilizador (i) a aquisição de produtos 
petrolíferos, bem como de outros bens e serviços, na rede de postos de abastecimento 
de combustíveis BP em Portugal, em postos de abastecimento de combustíveis  
no território nacional fora da rede BP, ou em postos de abastecimento de combustíveis 
fora do território nacional, (ii) bem como, a aquisição de serviços adicionais de estrada 
(p. ex., portagens, bilhetes de ferry, assistência às viaturas em caso de avaria ou 
acidente de viação). Para o efeito, a B2M celebrou acordos com os membros da 
Rede ROUTEX e outros parceiros contratuais fora da Rede ROUTEX (denominados 
em conjunto “Parceiros”) com o intuito de permitir a aquisição de tais produtos  
e serviços mediante apresentação do Cartão BP Plus. A Rede ROUTEX resulta  
da cooperação entre o Grupo BP internacional e outras empresas do setor pertrolífero  
(ENI, OMV, Circle K). 

1.2 A B2M é a emitente do Cartão BP Plus.O fornecimento de produtos petrolíferos,  
bem como de outros bens e serviços e a prestação de serviços adicionais 
(denominados em conjunto “Bens e Serviços”), indicados no ponto 1.1, são realizados 
exclusivamente em nome e por conta da B2M. Não obstante, aquando da aquisição 
de produtos petrolíferos em determinados países que constam do Portal do Cliente 
disponível online, bem como de determinados serviços adicionais (p. ex., portagens), 
o bem ou serviço poderá ser prestado por um Parceiro em nome próprio e por conta 
própria. Nestes casos, a B2M fará a cobrança dos Bens e Serviços em nome dos 
Parceiros, mas a faturação será emitida diretamente pelos Parceiros. A equipa do 
Apoio ao Cliente cartão BP Plus é responsável pela prestação de assistência ao 
Cliente. 

1.3 A B2M e o Cliente reconhecem que a utilização do Cartão BP Plus, bem como os 
Bens e Serviços acima referidos associados ao mesmo, se destinam exclusivamente 
a Clientes Comerciais (i.e. clientes que celebram o presente Contrato no âmbito das 
suas atividades comerciais, empresariais ou profissionais).

1.4 Ao submeter o respetivo pedido de adesão ao Cartão BP Plus, quer seja por correio, online 
ou por e-mail, o Cliente reconhece a aplicabilidade exclusiva dos presentes Termos e 
Condições Gerais. Quaisquer outras condições divergentes tornar-se-ão vinculativas para 
a Emitente, nos casos excecionais, em que esta reconheça, por escrito, tais condições.  
A aceitação do pedido por parte da Emitente ocorre mediante o envio de e-mail com o 
link de ativação relativo ao Portal do Cliente disponível online. 

1.5 O cartão utilizado pelo Cliente no âmbito do presente contrato, de ora em diante 
designado por “BP Plus”; e o BP + Aral (Europa) ou o BP Plus Europa, consoante o 
acordado e expresso na folha de rosto do contrato.

2. Âmbito de serviços; Pontos de Aceitação do Cartão e preços

2.1 Mediante apresentação do Cartão BP Plus, o Cliente tem o direito de adquirir Bens  
e Serviços nos locais definidos no Ponto 1.1 (“Pontos de Aceitação do Cartão”). 
Os Bens e Serviços disponibilizados ao Cliente através do Cartão BP Plus são 
determinados pelas presentes condições vigentes entre o Cliente e a Emitente.  
Os Bens e Serviços acordados encontram-se indicados como níveis de serviço no 
Cartão BP Plus. É possível obter uma lista atualizada de Bens e Serviços através do 
download do Portal do Cliente disponível online ou mediante solicitação à Emitente. 

2.2 Os Serviços são prestados no respetivo Ponto de Aceitação do Cartão. Não é dada 
qualquer garantia de que determinados serviços serão prestados ou de que o Cartão  
BP Plus será aceite. Assim sendo, tanto a Emitente como os Pontos de Aceitação  
do Cartão não estão sujeitos a qualquer obrigação de prestação de Serviços.  
Em particular, não poderão ser apresentadas quaisquer reclamações em caso de 
dificuldades de abastecimento ou de alterações na rede dos Pontos de Aceitação.

 
3. Emissão de Cartões

3.1 Salvo acordo em contrário, a Emitente procede ao envio dos Cartões BP Plus 
nominativos ou associados a veículos, conforme solicitado pelo Cliente, para o endereço 
indicado no pedido. O Cartão BP Plus continua a ser da propriedade da Emitente.  
Este Cartão é intransmissível e destina-se ao uso exclusivo do Cliente e/ou respetivo 
utilizador ou utilizadores previstos pelo Cliente (“Titulares do Cartão”) no âmbito da 
sua atividade comercial. Os Titulares do Cartão poderão corresponder a múltiplas 
pessoas singulares com um Cartão BP Plus associado a um veículo. 

3.2 A cada Cartão BP Plus do Cliente é atribuído um código secreto pessoal (“PIN”).  
O PIN pode ser gerado aleatoriamente ou definido pelo Cliente como “PIN Pretendido”  
no Portal do Cliente disponível online. O “PIN Pretendido” deve ser definido pelo 
cliente individualmente para cada Cartão BP Plus. Se o PIN for gerado aleatoriamente,  
a Emitente irá informar o Cliente após o pedido do Cartão BP Plus, através de cartas 
enviadas separadamente. Para o “PIN Pretendido” definido pelo Cliente não será 
seguido este procedimento. Também em caso de envio de cartões de substituição ou 
de renovação não é enviada qualquer notificação em separado com o respetivo PIN. 

4. Portal do Cliente disponível online 

4.1 O Portal do Cliente disponível online no seguinte endereço www.bp.pt/fleet permite  
o acesso a informação relativa à frota do Cliente, podendo ser utilizado por este para  
efetuar o pedido de novos cartões, cancelamentos ou substituição de cartões, bem 
como visualizar informação relativa a faturas (“Apoio ao Cliente Cartão BP Plus”). 
Adicionalmente, o Apoio ao Cliente Cartão BP Plus disponibiliza diversos serviços 
adicionais, bem como outros serviços sujeitos a taxas que podem ser utilizados após 
apresentação de um pedido pelo Cliente. O Cliente garante que apenas as pessoas 
autorizadas pelo próprio poderão proceder a alterações ou prestar declarações em seu 
nome no Apoio ao Cliente Cartão BP Plus. 

4.2 Os demais termos e condições de utilização do Apoio ao Cliente Cartão BP Plus 
encontram-se disponíveis no respetivo Portal online, fazendo igualmente parte dos 
presentes Termos e Condições Gerais, que podem ser consultados no respetivo Portal 
online em www.bp.pt/fleet

4.3 O direito à utilização do Apoio ao Cliente Cartão BP Plus cessará após o término  
do contrato relativo aos Cartões BP Plus. 

4.4 No âmbito do cumprimento das disposições legais que lhe são aplicáveis, a Emitente 
obriga-se proceder ao registo e armazenamento das comunicações que estabeleça 
com o Cliente através do Apoio ao Cliente Cartão BP Plus ou quaisquer outros meios 
eletrónicos, preservando-as durante, pelo menos, cinco anos. 

5. Utilização dos Cartões

5.1 Para a aquisição de Bens e Serviços através da utilização do cartão Cartão BP Plus,  
o seu utilizador deverá: (i) apresentar o cartão Cartão BP Plus dentro do seu prazo  
de validade; (ii) introduzir e confirmar no terminal eletrónico o código secreto “PIN”;  
(iii) Nos casos em que a transacção tenha de ser efectuada manualmente, o utilizador 
deverá conferir e assinar o talão apresentado pelo Ponto de Aceitação, guardando para 
si cópia do mesmo; a assinatura deverá ser igual à constante do Cartão BP Plus, no caso 
de este ser nominativo, ou igual à constante do bilhete de identidade ou cartão cidadão,  
no caso do cartão ter impressa a matrícula do veículo.

 Considera-se que os Bens e Serviços foram prestados e reconhecidos pelo Titular  
do Cartão em nome do Cliente, incluindo o montante indicado, se for satisfeita pelo 
menos uma das condições acima. 

5.2 Se o Titular utilizar o Cartão BP Plus, o Cliente autoriza irrevogavelmente a Emitente  
a cobrar os seus créditos em nome próprio, os créditos de um Parceiro em nome  
do mesmo, a adquirir o crédito e assumir o mesmo em nome próprio, bem como  
a cobrar eventuais comissões ou custos de serviço aplicáveis de acordo com  
o Preçário em vigor. 

5.3 Ao proceder ao pagamento de taxas decorrentes da circulação em estradas 
nacionais e internacionais (“Portagens”), o Cliente instrui a Emitente a proceder ao 
pagamento das taxas devidas pela mesma aos operadores de portagens, por sua 
conta. A Emitente irá adquirir os créditos aos Operadores de Portagens, resultantes 
das transações do Cliente, faturando as mesmas ao Cliente. A Emitente não assume 
qualquer responsabilidade por eventuais erros imputáveis ao operador de portagens, 
nomeadamente, por erros na transmissão de dados. A transmissão incorreta de 
dados por parte do operador de portagens não isenta o Cliente das suas obrigações 
de pagamento para com a Emitente. O Cliente autoriza a Emitente a fornecer dados 
e informações no âmbito do serviço de portagens ao operador da portagem, bem 
como a outras partes envolvidas na liquidação das Portagens e a receber e avaliar 
dados e informações. No que diz respeito à liquidação das Portagens, a Emitente 
reserva-se o direito de não proceder à liquidação das mesmas caso o Cliente esteja 
em incumprimento dasrespetivas obrigações contratuais. 
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5.4 Para utilização dos serviços de portagens o cliente terá que proceder a um registo  
por escrito ou online através do Portal do Cliente. Para serviços adicionais Para utilização  
de serviços adicionais ppoderá ser necessário proceder a um registo separado 
igualmente por escrito ou online através do Portal do Cliente. Este registo poderá  
ser acompanhado pela recolha de dados do Cliente nos sistemas de terceiros  
(p. ex., operadores de portagens).

6. Fees

 O Cliente é responsável pelo pagamento dos fees e encargos em vigor relativos 
aos serviços prestados pela Emitente, estando o preçário em vigor disponível no 
Portal do Cliente. Os fees relativas à utilização dos cartões serão sempre cobradas 
mensalmente, mesmo que a validade do respetivo cartão termine antes. 

7. Faturação

7.1 Salvo acordo em contrário, todos os créditos decorrentes da utilização do cartão, bem 
como as taxas cobradas pela Emitente serão faturados ao Cliente com a periodicidade 
acordada, passando a ser imediatamente devidos na data de vencimento indicada na 
respetiva fatura. 

7.2 O Cliente poderá optar pela faturação eletrónica ou em papel na adesão ao cartão frota 
BP Plus. 

7.3 No caso de faturação eletrónica, a fatura será disponibilizada ao Cliente em pdf, quer 
seja por email como anexo ou por e-mail através de um link para download. O Cliente 
é responsável pelo download oportuno, bem como pelo armazenamento eletrónico 
da própria fatura eletrónica. Este é o único responsável pelo cumprimento das suas 
obrigações legais em termos de contabilidade e de conservação. 

7.4 O Cliente não poderá opor a compensação, com qualquer eventual crédito que detenha 
sobre a Emitente ou a respeito de qualquer fornecimento de Bens e Serviços, a qualquer 
obrigação de pagamento associada à utilização dos cartões, nos termos legalmente 
previstos. 

7.5 A fatura deve ser liquidada em EUR. Os encargos expressos em outras moedas 
que não sejam EUR deverão ser convertidas em EUR. O câmbio será realizado 
no dia em que a transação der entrada no Departamento de Contabilidade, à taxa 
de referência em EUR da moeda nacional correspondente (“Taxa de Câmbio de 
Referência”) publicada pelo Banco Central Europeu e válida na data relevante  
(www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). Se não estiver 
disponível uma taxa de referência em EUR para um determinado dia de transação,  
o câmbio deverá ser realizado de acordo com a última taxa de câmbio disponível 
antes do dia da transação. Se o Banco Central Europeu não disponibilizar uma 
taxa de câmbio para uma determinada moeda nacional, a conversão é feita com 
base na taxa de câmbio publicada no sítio Web do Banco Central correspondente.  
As alterações na taxa de câmbio resultantes de uma alteração na Taxa de Câmbio de 
Referência serão aplicadas imediatamente e sem o consentimento do Cliente. A B2M  
reserva-se o direito de cobrar uma taxa de serviço pelo câmbio de moedas estrangeiras,  
tal como é indicado no Preçário em vigor. 

7.6 A fatura da Emitente é considerada aceite, a menos que seja apresentada uma 
oposição fundamentada pelo Cliente no prazo de 4 (quatro) semanas a contar da data 
da receção da mesma. 

8. Débito direto SEPA

8.1 O Cliente emite uma autorização de débito direto SEPA à Emitente para efeitos  
de cobrança por esta de todos os pagamentos devidos nos termos dos presentes 
Termos e Condições Gerais. O Cliente e a Emitente concordam que a emissão  
da autorização de débito direto SEPA pode ser realizada através de meios eletrónicos. 
Os procedimentos relativos à emissão da autorização de débito direto SEPA através 
de meios eletrónicos são comunicados ao Cliente pela Emitente. 

8.2 A Emitente irá informar o Cliente do montante e da data do débito direto, pelo menos, 
um dia útil bancário antes da realização do referido débito. São considerados dias 
úteis bancários, todos os dias nos quais os bancos em Portugal se encontrem em 
funcionamento. 

9. Condições de utilização e bloqueio do Cartão

9.1 A Emitente reserva-se o direito de, a qualquer momento e desde que objetivamente 
justificado, rejeitar a utilização do cartão ou de solicitar a sua rejeição por parte do 
Ponto de Aceitação, nomeadamente nos seguintes casos (i) se os Bens e Serviços, 
individualmente ou em conjunto com outros que ainda não tenham sido liquidados, 
exceder o limite estabelecido para a utilização de cartão ou (ii) se for excedido  
o número de transações diárias estabelecidas para a utilização do Cartão BP Plus. 
A Emitente reserva-se o direito, nos termos legalmente previstos, de estabelecer 
ou alterar os limites de crédito no Cartão BP Plus, de alterar ou bloquear grupos  
de produtos passíveis de serem adquitidos através do Cartão BP Plus, bem como  
de recusar transações que excedam os limites estabelecidos ou que incluam grupos 
de produtos bloqueados. A Emitente irá informar o Cliente, com a devida antecedência, 
por escrito, em caso de alteração dos limites ou de bloqueio de grupos de produtos.

9.2 A Emitente e o Cliente concordam que a Emitente se reserva o direito de bloquear  
um Cartão BP Plus em caso de: 

 a) Ocorrência de quaisquer factos que ponham em causa a segurança da utilização  
do Cartão BP Plus que assim o justifique.

 b) Suspeita de utilização não autorizada ou fraudulenta do Cartão BP Plus. Tal suspeita 
pode resultar nomeadamente quando um ou mais pedidos de serviço, individuais ou 
múltiplos tiverem um valor ou padrão de utilização que não correspondem a uma 
utilização normal do Cartão BP Plus pelo Cliente. 

 c) Em caso de incumprimento, ou de sério risco de incumprimento, pelo Cliente de 
quaisquer obrigações de pagamento emergentes do presente contrato. 

 Os Pontos de Aceitação reservam-se o direito de reter um Cartão BP Plus inválido ou 
bloqueado. Se o PIN for introduzido incorretamente três vezes, a utilização do serviço 
será temporariamente bloqueada, por motivos de segurança, até ao seu eventual 
desbloqueio. 

9.3 O Cliente poderá solicitar, a qualquer momento, à Emitente que proceda ao bloqueio 
do Cartão BP Plus. O pedido de bloqueio deverá ser realizada através do Portal do 
Cliente disponível online. Se tal não for possível, deverá ser realizado, por escrito e 
enviada para o endereço B2Mobility GmbH, Wittener Str. 45, 44789 Bochum, por email  
para clientebpplus@bp.com, ou por telefone através 808202500 entre as 9:00 e as 17:00  
nos dias úteis. 

10. Deveres de Cuidado do Cliente

10.1 O Cliente e o Titular do Cartão deverão conservar e utilizar o Cartão BP Plus com 
especial cuidado para evitar a respetiva perda e/ou utilização indevida. Imediatamente 
após a receção do Cartão BP Plus, o Cliente e o Titular do Cartão deverão tomar todas 
as precauções para proteger o Cartão BP Plus ou o PIN do mesmo contra um acesso 
não autorizado. 

10.2 Em particular:
 a) Assinatura: o Cliente deverá certificar-se de que a pessoa designada como Titular do 

Cartão assina imediatamente o Cartão BP Plus no local previsto para tal. 
 b) Confidencialidade do PIN e da palavra-passe de acesso ao Apoio ao Cliente 

Cartão BP Plus: o Cliente deverá certificar-se de que apenas as pessoas por ele 
designadas como Titulares do Cartão têm conhecimento do PIN e da palavra-passe. 
O PIN, em particular, não pode ser anotado no Cartão BP Plus nem conservado 
juntamente com o mesmo e/ou no veículo do Cliente ou outro local que não garante 
a segurança do mesmo. O Cliente está ciente de que qualquer pessoa que tome 
posse do Cartão BP Plus e tiver conhecimento do PIN, poderá utilizar o serviço 
nos Pontos de Aceitação, ficando o cliente resposável por tal utilização. O mesmo 
se aplica também caso o Cartão BP Plus seja clonado e utilizado com o PIN,  
em virtude de um comportamento doloso ou negligente do Cliente.   
c) Utilização do cartão: o Cliente deverá certificar-se de que o Titular do Cartão 
toma todas as precauções necessárias e razoáveis ao utilizar o Cartão BP Plus,  
de forma a evitar o acesso indevido ao PIN por pessoas não autorizadas. Tal inclui,  
em particular, a introdução do PIN de forma segura no Ponto de Aceitação. 
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10.3 O Cliente compromete-se a informar imediatamente a Emitente em caso de furto,  
roubo, perda ou extravio do Cartão BP Plus, bem como a solicitar o bloqueio do 
mesmo nos termos do ponto 9.3. As obrigações supramencionadas aplicam-se em 
conformidade se existirem indícios de utilização indevida do Cartão BP Plus ou 
pressupostos de que as pessoas não autorizadas, p. ex., por tentativa de acesso 
indevido ao PIN, tenham tomado conhecimento do mesmo. 

 Se o Cartão BP Plus for furtado, roubado, perdido, extraviado ou utilizado indevidamente,  
o Cliente deverá apresentar imediatamente uma queixa junto das autoridades 
competentes, encaminhar uma cópia da queixa à Emitente e informar a mesma da 
evolução do processo. São igualmente consideradas utilizações indevidas quaisquer 
transações efetuadas com um Cartão BP Plus falsificado. 

10.4 O Cliente poderá solicitar o cancelamento de um Cartão BP Plus no Portal do Cliente 
disponível online, se tal Cartão deixar de ser utilizado. O pedido de cancelamento 
de um Cartão BP Plus não implica o respetivo bloqueio, pleo que o Cliente deverá 
solicitar o bloqueio separadamente, conforme descrito no ponto 9.3 supra.  
Após o cancelamento, o Cartão BP Plus deixará de poder ser utilizado.

10.5 Os Cartões BP Plus, cancelado, bloqueados que tenham sido recuperados após furto, 
roubo, perda, ou extravio ou que tenham valor pré-carregado já esgotado, deverão 
ser inutilizados através do corte da banda magnética e enviados para a morada da 
Emitente: Wittener Str. 45, 44789 Bochum. Se o Cartão BP Plus inutilizado não for 
devolvido, a Emitente irá assumir que o Cliente irá proceder à destruição permanente 
do mesmo. Por uma questão de maior comodidade, poderá enviar esta comunicação 
para a morada da BP Fleet Solutions: Lagoas Park – Edifício 3, Porto Salvo, 2740-265 
Porto Salvo.

11. Outras obrigações do Cliente

11.1 O Cliente é obrigado a informar a Emitente, por escrito, assim que se verificarem 
alterações nos dados previamente fornecidos, nomeadamente, em caso de alterações 
na sua forma jurídica, na morada da sua sede, nos respetivos dados bancários ou na 
matrícula do veículo indicada no Cartão BP Plus. Em caso de cessação da autorização 
de utilização do cartão relativamente a um Titular do Cartão, o cancelamento  
dos Cartões BP Plus nominativos deverá ser imediatamente soliciato pelo cliente  
nos termos do ponto 10.4. O mesmo se aplica aos Cartões BP Plus associados  
a um veículo quando este é imobilizado ou vendido. 

11.2 A pedido da Emitente, e para efeitos de análise de crédito, o Cliente deverá fornecer 
informações acerca das respetivas condições financeiras, em particular, mediante  
a apresentação das suas últimas demonstrações financeiras anuais aprovadas. 

12. Prazo do contrato e prazo de validade do Cartão BP Plus

12.1 O contrato é celebrada por tempo indeterminado e pode ser cessado, por escrito,  
por qualquer das partes mediante um período de pré-aviso de um mês.

12.2 É possível proceder à cessação por justa causa a qualquer momento e sem 
observância de qualquer período de pré-aviso, nomeadamente, mas sem limitar, nas 
seguintes situações: (i) utilização indevida do Cartão BP Plus por parte do Titular 
do Cartão ou do Cliente, (ii) débitos diretos rejeitados ou pagamentos em atraso,  
(iii) procedimento judicial ou extrajudicial de recuperação de empresas ou declaração 
de insolvência do Cliente, (iv) falta de prestação de garantias num prazo razoável 
ou a deterioração do valor intrínseco das garantias fornecidas, na medida em que 
tal comprometa o ressarcimento dos créditos, (v) bem como violações graves 
das obrigações do Cliente ao abrigo dos presentes Termos e Condições Gerais, 
pelos quais o Cliente seja responsável. Em caso de incumprimento do contrato 
por parte do Cliente, a Emitente apenas poderá proceder à sua resolução após  
a notificação ao Cliente para o efeito e o decurso de um período de tempo razoável para  
a sanação do referido incumprimento, a menos que tal não seja exigível à Emitente à luz  
dos respetivos interesses em causa e dos motivos que fundam a respetiva resolução. 

12.3 O Cartão BP Plus é válido enquanto se mantiver a relação contratual, até ao último 
dia do mês da data de validade impressa no mesmo. Os cartões renovados serão 
enviados sem necessidade de solicitação, a menos que a relação contratual tenha 
cessado ou o respetivo cartão tenha sido emitido por um período de seis meses antes 
do último dia do mês da validade impressa no mesmo. 

12.4 Em caso de cessação do contrato, o Cartão BP Plus deixará de ser válido. Após a 
resolução contratual, o Cliente é obrigado a devolver os cartões emitidos, procedendo 
imediatamente ao respetivo envio para o local designado. Em caso de resolução  
do contrato por justa causa, a Emitente reserva-se o direito de proceder ao bloqueio 
dos cartões de forma imediata. 

13. Garantias e reserva de propriedade

13.1 A Emitente reserva-se o direito de exigir ao Cliente garantias adequadas para 
assegurar o pagamento dos créditos que lhe forem devidos, incluindo créditos futuros 
ou sujeitos a condição e/ou pagamentos antecipados. A garantia a prestar pelo Cliente 
em benefício da Emitente, deverá ser uma garantia bancária de uma instituição de 
crédito nacional autorizada ou um depósito de uma caução num montante indicado 
pela Emitente. 

13.2 A Emitente reserva-se o direito de exigir a prestação de uma garantia adequada, com 
um prazo de validade adequado, mesmo que esta não tenha exigido a prestação de 
garantia aquando da celebração do contrato. Um pedido subsequente de prestação de 
uma garantia terá como fundamento uma alteração do risco de crédito do Cliente, ou 
a probabilidade de aumento desse risco. A Emitente poderá ainda, com os mesmos 
fundamentos, exigir um aumento das garantias anteriormente prestadas pelo Cliente, 
caso considere que as mesmas deixaram de ser suficientes. Os motivos para o 
aumento de risco do Cliente podem incluir, em particular, o crescimento do volume 
de compras ou a alteração das condições económicas e/ou legais do Cliente, por 
exemplo, em caso de alteração da forma jurídica do mesmo, de incumprimento de 
obrigações de pagamento ou não cobrança de débitos diretos por insuficiência de 
fundos disponíveis, uma deterioração da situação financeira do Cliente ou do valor das 
garantias prestadas. 

13.3 Após o término da relação contratual e assim que as garantias deixem de ser 
necessárias, a Emitente procederá à libertação das mesmas. A pedido do Cliente, 
a Emitente poderá igualmente libertar as garantias casos as mesmas excedam 
manifestamento o valor das obrigações futuras garantidas. 

13.4 A Emitente reservará a propriedade sobre todos os bens fornecidos até ao respetivo 
integral pagamento. Caso os referidos bens sejam fornecidos ou disponibilizados por 
parceiros ou em nome destes, a reserva de propriedade será atribuída a favor do respetivo 
parceiro. Caso se encontrem créditos não liquidados ao abrigo do presente contrato  
e o Cliente seja notificado de que não receberá fornecimentos adicionais, todos os 
créditos ainda não pagos serão imediatamente devidos.

14. Comunicação de falhas técnicas

 Quaisquer falhas técnicas manifestas nos produtos e serviços prestados deverão 
ser imediatamente comunicadas, o mais tardar, no prazo de 24 horas após o seu 
conhecimento pelo Cliente. No caso de falhas técnicas não evidentes, estas deverão 
ser comunicadas sem atraso injustificado. Estas comunicações não dão origem a um 
direito de retenção nem afetam a obrigação de pagamento, a menos que se tratem de 
falhas técnicas que sejam comprovadamente da responsabilidade de Emitente. 

15. Responsabilidade em caso de utilização indevida  
ou não autorizada do Cartão BP Plus

15.1 A Emitente assume a responsabilidade pelos danos diretos resultantes da utilização 
não autorizada ou abusiva do Cartão BP Plus, a partir da receção do pedido de 
bloqueio nos termos do ponto 9.3, salvo se tiver havido conduta dolosa ou gravemente 
negligente por parte do Titular do Cartão ou do Cliente. Em caso de dolo ou negligência 
grosseira por parte do Titular do Cartão ou do Cliente, os danos serão suportados na 
íntegra pelo Cliente. Uma negligência grosseira ocorre, nomeadamente, em caso de 
violação das obrigações previstas no ponto 10 pelo Cliente ou pelo Titular do Cartão.  

15.2 Os direitos da Emitente contra a pessoa que utilizar o Cartão BP Plus de forma não 
autorizada ou indevida não são afetados pelo disposto no número anterior. 

16. Responsabilidade da Emitente

16.1 A Emitente – em particular, no caso de serviços ou produtos por ela fornecidos  
no estrangeiro – não se responsabiliza pela possibilidade de recuperação do IVA 
ou de impostos semelhantes ou da dedução dos mesmos como impostos pagos a 
montante.O Cliente acorda igualmente na exclusão de qualquer responsabilidade 
perante o Cliente por parte dos representantes legais, procuradores e colaboradores 
da Emitente, bem como dos Parceiros e dos Pontos de Aceitação. Em caso de danos 
materiais ou prejuízos financeiros provocados pela conduta dolosa ou negligente 
de funcionários, comissários ou procuradores, da Emitente, a responsabilidade da 
Emitente é limitada aos danos diretos não abarcando, em nenhuma circunstância, 
danos indiretos ou lucros cessantes, salvo te tal for imposto pela lei aplicável. 
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16.2 Os artigos 114 e 130 da Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento (RJSP) quanto 
à responsabilidade do Emitente em caso de operações de pagamento não autorizadas 
ou em caso de não execução, execução incorreta ou execução tardia de ordens de 
pagamento são aplicáveis com as adaptações aqui previstas.

16.3 Nos termos do artigo 112 do RJSP o Cliente tem direto à retificação de uma operação 
de pagamento não autorizada ou incorretamente executada, se comunicar a referida 
operação à Emitente logo que dela tenha conhecimento e sem atraso injustificado ou,  
em qualquer caso, se o Cliente não informar a Emitente por escrito da operação  
de pagamento não autorizada ou incorretamente executada, no prazo de 6 meses após  
a data de débito dessa operação de pagamento.

17. Disposições não aplicáveis 

 Uma vez que o Cliente não é um consumidor tal como definido no RJSP, a B2M e o 
Cliente declaram expressamente que não serão aplicáveis ao presente contrato as 
disposições contantes dos Capítulos I e II do Título III do RJSP, bem como o disposto 
no n.º 2 do artigo 101.º, nos n.º 6 e 7 do artigo 103.º e nos artigos 113.º, 115.º, 117.º, 
118.º, 121.º, 130.º, 131.º e 132.º e, bem assim, acordam num prazo diferente do fixado 
no artigo 112.º do referido diploma legal. 

 No seguimento do acima exposto, a B2M e o Cliente acordam que o prazo para 
comunicação de operações de pagamento não autorizadas ou incorretamente 
executadas será o constante do ponto 16.3 supra, em detrimento do prazo previsto no 
n.º 1 do artigo 112.º do RJSP (n.º 1 do artigo 71.º DSP2).

18. Resolução de litígios

 Em caso de reclamação, o Cliente deverá dirigir comunicação à B2Mobility GmbH,  
ao cuidado de BP Fleet Solutions, Edifício 3, Porto Salvo, 2740-266 Porto Salvo ou 
através do e-mail clientebpplus.com. A Emitente e o Cliente concordam que a B2M 
poderá responder às reclamações através do endereço de e-mail fornecido pelo 
Cliente. 

 O Cliente poderá apresentar as suas reclamações fundadas no incumprimento  
de obrigações legais da B2M junto do Banco de Portugal. Sem prejuízo das 
possibilidade de recurso aos meios judiciais competentes, o Cliente poderá ainda 
recorrer aos meios de resolução alternativa de litígio a que a B2M, a todo o tempo, 
adira e os quais serão informados ao Cliente. 

 Entre os referidos meios de resolução alternativa de litígio, a Emitente participa  
no processo de resolução de litígios do Órgão de Conciliação junto do Deutsche 
Bundesbank, enquanto entidade por este supervisionada. Os detalhes do processo  
de conciliação são regidos pela diretiva do Centro de Arbitragem e de Resolução de  
Litígios alemão que poderão ser disponibilizados ao Cliente mediante pedido.  
É possível consultar detalhes adicionais acerca do processo de conciliação no site 
do Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de). O Cliente tem a possibilidade de 
solicitar a presença de um mediador no Deutschen Bundesbank para resolução de 
um litígio com a B2M. O pedido deverá conter as informações mínimas especificadas 
no § 7 secção 1 da diretiva do Centro de Arbitragem e de Resolução de Litígios 
alemão, os quais poderão ser disponibilizados em versão inglesa ao Cliente a seu 
pedido. A reclamação deverá ser remetida em formato de texto (carta, telefax ou 
e-mail) para: Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle (Órgão de Conciliação),  
Postfach 111232, 60047 Frankfurt am Main; Fax: +49 (0)69-709 090 9901;  
E-mail: schlichtung@bundesbank.de. 

19. Proteção de dados

19.1 A Emitente e o Cliente comprometem-se a cumprir as disposições aplicáveis  
em matéria de proteção de dados. É possível consultar informações adicionais acerca  
do tratamento de dados por parte da Emitente nas Declarações de Privacidade 
publicadas no site www.bp.pt/fleet

 19.2 O Cliente irá informar de imediato os Titulares do Cartão de que os dados gerados ao 
abrigo do presente Contrato serão sujeitos a tratamento por parte da Emitente e que 
estes poderão consultar informações adicionais relativas ao tratamento de dados nas 
Declarações de Privacidade do mesmo presentes no site www.bp.pt/fleet

19.3 É da responsabilidade do Cliente assegurar que a transmissão de dados pessoais 
do Titular do Cartão para a Emitente e o subsequente tratamento de tais dados pela 
mesma têm uma base jurídica adequada, nomeadamente em termos de autorizações 
do titular dos respetivos dados pessoais. Em particular, o Cliente compromete-se a obter 
os consentimentos necessários dos Titulares do Cartão para a referida transmissão 
e tratamento dos dados pela Emitente. O Cliente compromete-se ainda a informar 
imediatamente a Emitente, caso o Titular de Cartão recusar o tratamento ou revogar  
o respetivo consentimento para o tratamento de dados, sem prejuízo dos direitos legais  
do titular em relação à Emitente. 

19.4 Nos termos legalmente permitidos, a Emitente reserva-se o direito de verificar o risco 
de incumprimento do contrato por parte do Cliente com o objetivo de tomar decisões 
no que respeita à celebração e manutenção do Contrato, nomeadamente através 
da recolha de informação disponível em bases de dados ou outras com informação 
relativa ao Cliente. Para proceder a esta verfiicação, a Emitente irá utilizar os serviços 
de agências de crédito tais como, p. ex., DB Informa, entre outras e, para este efeito, 
irá transmitir ou solicitar às mesmas dados relativos ao Cliente. A recolha, o tratamento 
e a utilização de dados para este efeito são realizados tendo como base as alíneas b) 
e f) secção 1 do art. 6 do RGPD. 

20. Transferência de contrato

 A Emitente poderá transferir os direitos e obrigações decorrentes do presente  
Contrato para uma entidade do Grupo BP ou para um terceiro desde que notifique  
o Cliente da transferência pretendida.

 Caso o Cliente não se oponha à transferência proposta no prazo de trinta dias após  
a recepção da comunicação, o Cliente reconhece que tal silêncio deverá ser entendido  
como uma aceitação da proposta de transferência. Caso o Cliente se oponha à  
transferência, deverá enviar comunicação escrita ao Cliente no referido prazo, tendo, 
nesse caso, a Emitente direito a resolver o contrato. 

21. Alterações ao contrato

21.1 Eventuais alterações ao presente Contrato serão comunicadas ao Cliente por escrito, 
com antecedência mínima de trinta dias antes da data de entrada em vigor dessas 
alterações. Considera-se que o Cliente deu o seu consentimento para a alteração 
proposta caso não comunique à B2Mobility GmbH, por escrito, a recusa, antes da 
data de entrada em vigor das mesmas, para o endereço da BP Fleet Solutions, Edifício 
3, Porto Salvo, 2740-266 Porto Salvo ou por e-mail para clientebpplus@bp.com. Na 
notificação relativa à alteração ou aditamento, a Emitente irá informar o Cliente das 
consequências do seu silêncio. 

21.2 A Emitente e o Cliente podem ainda alterar ou aditar o presente Contrato mediante 
acordo escrito. A Emitente e o Cliente poderão igualmente chegar a acordo relativamente  
a prazos mais curtos para a entrada em vigor de uma alteração. 

21.3 É possível proceder à consulta ou ao download dos Termos e Condições Gerais atuais 
ou solicitar os mesmos à Emitente. 

22.	 Dever	de	segredo	profissional

22.1 No âmbito do cumprimento das disposições legais que lhe são aplicáveis, a Emitente, 
os membros dos seus órgãos de administração ou fiscalização, os seus trabalhadores, 
mandatários, comissários e quaisquer pessoas que lhes prestem serviços direta ou 
indiretamente, a título permanente ou ocasional, incluindo agentes e distribuidores, ficam 
sujeitos, com as devidas adaptações, ao dever de segredo profissional previsto nos dos 
artigos 78.º e 79.º Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
obrigando-se, em particular, a guardar absoluto sigilo relativamente às informações 
fornecidas pelo Cliente, incluindo dados, operações, e documentação, a que venha a ter 
acesso no exercício da atividade desenvolvida ao abrigo do presente contrato. 

23. Foro competente
 As partes reconhecem como único foro competente para todas as questões emergentes  

do presente Contrato o foro da Comarca de Lisboa. 

24. Lei aplicável
 As relações jurídicas entre a Emitente e o Cliente são exclusivamente regidas pela lei 

portuguesa.
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ANEXO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO CARTÃO BP PLUS

Condições Comercias Aplicáveis                                               Descrição
Desconto em
combustíveis na rede 
de postos BP em 
Portugal Continental  
e Madeira (por m3)

Líquido de IVA: 
48,78€

Com IVA incluído à
taxa legal

actualmente em
vigor: 60€

O desconto atribuído nos abastecimentos efectuados através do cartão BP 
PLUS será calculado sobre o Preço de Referência BP, excepto nos casos 
em que o preço de bomba seja inferior ao preço de referência BP menos 
o desconto, neste caso será sempre aplicado o preço de bomba, ou seja o 
mais baixo dos dois preços finais.

Facturação Quinzenal Contém todos os detalhes dos abastecimentos efectuados.

Prazo Pagamento 15 DIAS A BP dispõe de um sistema de suspensão automática de abastecimentos, 
pelo que os prazos de pagamento acordados deverão ser rigorosamente 
cumpridos.

Forma de Pagamento Débito Directo

Limite de
Abastecimentos
Mensal

A definir Corresponde ao valor máximo dos abastecimentos mensais permitidos e é
estabelecido com base nas estimativas de consumo fornecidas.

Garantia Bancária Ou 
Seguro de Crédito(*)

A definir pela BP A BP Portugal reserva-se o direito de solicitar uma garantia bancária à 
primeira interpelação ou o seu reforço e/ou modificar os seus termos.
No caso do depósito de uma caução, o valor ficará em conta corrente 
servindo como garantia que será devolvido caso cesse a relação 
comercial.No caso do depósito de uma caução, o valor ficará em conta 
corrente servindo como garantia que será devolvido caso cesse a relação 
comercial

(m3 = 1.000lts)
A BP Portugal reserva-se o direito de poder rever os valores de descontos sobre os combustíveis, nas seguintes condições:
a) Caso haja alterações substanciais de mercado, envidando a BP, neste caso, os seus esforços no sentido de manter preços concorrenciais.
b) Caso os volumes reais não correspondam aos volumes estimados.
c) Em relação a todos os valores apresentados, no caso de alteração da taxa de IVA manter-se-á o desconto líquido de IVA.
(*) Quando aplicável, o Seguro de Crédito é válido à data da proposta e de acordo com a avaliação efectuada pela Seguradora com a qual  
a BP Portugal trabalha, podendo ser revisto a qualquer momento.

Duplicatas de cartões por causas imputáveis ao cliente €7,50
Mensalidade Cartões de frota BP €0,50

Acresce IVA à taxa legal em vigor
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