
FIATA FCT 

Certificat de Transport al Expeditorului (Societății de Expediții) 

  

Certificatul de Transport al Expeditorului a fost introdus de FIATA pentru utilizarea lui de 
către expeditorii internaționali care sunt membri ai asociațiilor membre ale FIATA. 

Prin emiterea unui document FIATA FCT către client (consignor), societatea de expediții 
își asumă obligația de a organiza livrarea mărfurilor la destinație prin intermediul unui 
agent numit de aceasta. FIATA FCT poate fi predat clientului imediat după ce marfa a 
fost predată societății de expediții pentru transport. 

Prin emiterea documentului FIATA FCT, societatea de expediții certifică faptul că și-a 
asumat responsabilitatea pentru organizarea expedierii și livrării anumitor mărfuri 
conform instrucțiunilor pe care le-a primit de la client, așa cum este indicat în document.  
  
Societatea de expediții este responsabilă pentru a verifica livrarea mărfurilor la destinație 
prin intermediul unui agent de livrare desemnat de aceasta în interesul deținătorului 
documentului, în conformitate cu condițiile stipulate pe verso-ul FIATA FCT. 

Documentul FIATA FCT are o funcție "de blocare". Societatea de expediții este 
responsabilă numai pentru serviciile de expediere necesare livrării mărfurilor. FIATA FCT, 
diferit de documentul FIATA FBL, nu este un document care să atribuie societății de 
expediții o răspundere ca transportator, dar răspunderea sa este reglementată de 
condițiile de expediere aplicabile. 

Prin urmare, FIATA FCT va fi de importantă în toate cazurile în care transportul trebuie 
organizat pentru livrarea către destinatar (consignee). Vânzătorul va putea obține plata 
prețului de vânzare de la banca sa la prezentarea FIATA FCT, atunci când este utilizată 
procedura "Cash Against Documents". 

FIATA FCT este negociabil atunci când este făcut "To Order " = “La ordin”(a se vedea și 
articolul ICC 470/251 articolul 24). 

FIATA FCT este negociabil, deoarece livrarea încărcăturii poate fi efectuată numai pe 
baza prezentării documentului original, aprobat în mod corespunzător. 

  

La emiterea documentului FIATA FCT, societatea de expediții trebuie să se asigure că: 

1. a preluat controlul asupra mărfurilor specificate în document și că dreptul de a 
dispune de aceste mărfuri este îi revine exclusiv; 



       2.     mărfurile par a fi în stare și condiții bune; 

       3.     detaliile de pe document corespund în mod clar cu instrucțiunile pe care le-a primit; 

       4.     condițiile documentelor de transport de marfă (B/L etc) nu contravin obligațiilor pe 
care și le-a asumat în conformitate cu documentul FIATA FCT; 

       5.     a fost convenită responsabilitatea pentru asigurarea mărfurilor; 

       6.     se specifică în mod clar dacă au fost emise unul sau mai multe originale. 

 

Se recomandă expedierea documentelor negociabile FIATA FCT printr-un serviciu de 
curierat sau prin alte mijloace care să asigure dovada primirii. 

FIATA FCT ar trebui să prezinte condițiile generale ale țării sau teritoriului emitent pe 
verso. Documentul poate fi utilizat numai de societățile de expediții care aderă la aceste 
condiții generale în activitățile lor de expediții mărfuri. 

O atenție deosebită trebuie acordată pregătirii acestor documente, dat fiind că informațiile 
conținute în acestea trebuie să reflecte cu exactitate detaliile complete ale expedierii. 

 

Notă: FIATA FCT a fost recunoscut de Camera Internațională de Comerț în 1975 în Doc. 
470/251. 

 

 


