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São Paulo, 29 de março de 2018 

 

Ref.: Ferramenta para pagamento de frete e taxas 

 
Prezado Cliente, 
 
E com satisfação que informamos a seguir detalhes sobre nossa ferramenta dedicada ao 
recebimento de fretes e taxas para seu maior conforto e segurança: 
 
Para os clientes cadastrados no site da MOL BRASIL - http://eservices.molbrasil.com.br,  o 
“Usuário” e “Senha” já criados serão migrados para acesso na ferramenta da ONE 
https://epaymentbr.one-line.com. 
 
Para os clientes que não possuem cadastro, solicitamos que acessem o link 
https://epaymentbr.one-line.com para procederem com o cadastramento. 
 
E, para maior agilidade na liberação, os seguintes documentos deverão ser entregues: 
 
EXPORTAÇÃO* 

 Comprovante de pagamento – upload diretamente no site epaymentbr; 
 Memorando ONE ou Declaração de Liberação na Exportação – DLE**; 
 Contrato social ou procuração pública (cópia simples). 

 
IMPORTAÇÃO* 

 Comprovante de pagamento – upload diretamente no site epaymentbr; 
 Termo de Responsabilidade da ONE ou Declaração de Liberação na Importação – 

DLI** - upload diretamente no site epaymentbr; 
 Contrato social ou procuração pública (cópia simples) – upload no site epaymentbr; 
 Conhecimento de Embarque (Bill of Lading Master – BL) original. – apresentação na 

agência. 
 

*Procedimentos de liberação detalhados estarão disponíveis no website: www.one-line.com. 
**Os modelos de documentos estão disponíveis em nosso website: www.one-line.com. 
 
Outras informações:  

1. Apenas será aceito um comprovante de pagamento por senha gerada; 
2. As negociações de taxas ocorrerão até às 12h com Leandro Oliveira, pelo e-mail 

leandro.oliveira@one-line.com ou pelo telefone (11) 4680-6847.   
 
Demais dúvidas, favor entrar em contato com Daniella Salões e Letícia Pereira nos 
telefones: 55 (11) 4680-6808 e 55 (11) 4860-6665. 
 

Temos o prazer de recebê-los a bordo! 
 
Atenciosamente, 
 
OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. 
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