Gasóleo Profissional

Agora o seu
cartão BP PLUS ainda
é mais vantajoso.

Cartão BP PLUS

Conheça as vantagens do novo regime de
reembolso parcial de imposto para Gasóleo
Profissional, em todos os postos da rede BP
a nível nacional.

O cartão BP PLUS é a solução certa para aquisição
de combustível e gestão da sua frota numa solução
simples, rentável e fácil de gerir:
Ampla cobertura de rede com mais de 400 postos
em Portugal e 18.000 em toda a Europa;
Melhor controlo de custos, qualidade dos combustíveis
e segurança em cada transação;
Vasta gama de serviços na estrada.

Além das vantagens BP PLUS, relembramos alguns
procedimentos de segurança na utilização do seu
cartão BP PLUS que deverá ter sempre presentes:
Memorize o código do seu cartão e nunca o guarde
junto do mesmo
O código PIN é pessoal e intransmissível e deve ser
sempre o portador do cartão a introduzir o PIN no
terminal

Contacte-nos em www.bpplus.pt
ou ligue 808 202 500
de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, das 09h00 às 17h00.

3007V0117

Em caso de furto ou extravio do cartão, deve fazer
a sua anulação imediata através do sistema Online
(disponível 24 horas/dia) ou, em alternativa contactar
o serviço de apoio ao cliente 800 202 500 (de 2ª
a 6ª feira, exceto feriados, das 9H00 às 17H00)

Gasóleo Profissional
O Governo criou um regime de reembolso
parcial de Impostos sobre combustíveis
para as empresas de transporte
de mercadorias e que tem vindo a ser
referido como Gasóleo Profissional.

Por forma a poder usufruir do reembolso parcial do
ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) através do
cartão BP PLUS, deverá ter em atenção as seguintes
condições:

Segundo a portaria 246—A/2016 publicada a 8 de
Setembro de 2016, a partir do dia 1 de Janeiro de 2017
o regime de reembolso parcial de imposto para
Gasóleo Profissional, estende-se a toda a rede BP a
nível nacional e não apenas ao piloto inicial em quatro
zonas fronteiriças/Concelhos anteriormente divulgados:
Quintanilha (Macedo de Cavaleiros e Bragança); Vilar
Formoso (Almeida e Guarda); Elvas/Caia (Estremoz e
Elvas); Vila Verde de Ficalho (Serpa e Beja).

2 | Cada cartão BP PLUS só pode estar associado
a um veículo e matrícula.

1 | Cada cartão BP PLUS tem que ter obrigatoriamente
associada uma matrícula.

3 | No acto da transação é obrigatória a introdução dos
kms totais da viatura à data do abastecimento,
sendo que o cliente é inteiramente responsável pela
informação introduzida. Esta informação não poderá
ser alterada posteriormente.
4 | Para os cartões BP PLUS já emitidos e que cumpram
os requisitos mencionados nos pontos 1) e 2),
deverá enviar um e-mail para clientebpplus@bp.com
a informar que os mesmos se destinam ao Gasóleo
Profissional.
5 | Para os novos cartões BP PLUS e após submeter
o pedido no sistema online (OLS - Online Services),
deverá enviar um e-mail, num prazo máximo de 24
horas, para clientebpplus@bp.com a informar que
os mesmos se destinam ao Gasóleo Profissional.
6 | Para qualquer questão relacionada com o reembolso
parcial do ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos),
deverá entrar em contacto diretamente com
a Autoridade Tributária.

Usufrua das vantagens
em todo o território
nacional

