ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАТКАТА
I. ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИЗПРАЩАЧА
№ Товарителница:

Полет/Дата:

Съдържание:

Спедитор:

Бр.Колети:

Общо Тегло:

Дестинация:

№ Изходящ Митнически Документ:

Телефон за връзка:

Име и Фамилия на изпращача/упълномощеното лице :
Дата на раждане:

Декларирам, че пратката с горепосочените данни:
□ не съдържа експлозиви, газове под налягане и дълбоко замразени, леснозапалими вещества, окислители, отровни и разяждащи вещества,
инфекциозни субстанции, фойерверки, муниции, окислители, отрови и сълзотворни газове, ядрени материали (NUCL), магнитни материали и /
или други предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността , или такива,
забранени или изискващи специални условия на обработка, съхранение и транспорт съгласно правилата в областта на сигурността на
гражданското въздухоплаване, нормативната уредба за безопасен превоз на опасни товари по въздуха и разпоредбите на IATA за безопасен превоз
на опасни товари - IATA Dangerous Goods Regulations.
□ пратката съдържа опасен товар UN(ID) ……………….. отговарящ на условията и реда, посочени в Нормативната уредба за безопасен превоз на
опасни товари по въздух и разпоредбите на IATA за превоз на опасни товари.
□ пратката съдържа температурни датчици/записващи устройства отговарящи на условията и реда, посочени в нормативната уредба за безопасен
превоз на опасни товари по въздуха и разпоредбите на IATA за превоз на опасни товари.
□ пратката съдържа RFID маркери, часовници, отговарящ на условията и реда, посочени в нормативната уредба за безопасен превоз на опасни
товари по въздуха и разпоредбите на IATA за превоз на опасни товари.
□ пратката съдържа батерии, отговарящи на условията и реда, посочени в нормативната уредба за безопасен превоз на опасни товари по въздуха и
разпоредбите на IATA за превоз на опасни товари:
□ литиево-йонни батерии……………………………………………………………………………………………………
□ литиево-метални батерии…………………………………………………………………………………………………
□ други………………………………………………………..........................................................………………………….
□ съдържа следните стоки със специален режим……………………………………………………………………………………
□ съответства на данните, за които е получена от представителя на въздушния превозвач потвърдена резервация, съответства на данните,
посочени в транспортните и търговски документи и въздушната товарителница.
Декларирам, че в случай на несъответствие между данните в някой от тези документи и действителното състояние на пратката, нося пълна и
неограничена отговорност за всички такси, разходи или вреди, които произлязат за „Авиейшън Сървисиз България“ ООД от това несъответствие.
Забележка: Вярното се маркира като полето (□ ) за приложимото съдържание се отбелязва с “” или с “х”.
Информиран/а съм, че пратката ще бъде подложена на проверка за авиационна сигурност. С подаването на настоящата Декларация възлагам на
„Авиейшън Сървисиз България“ ООД обработката на пратката, нейното съхранение в склада и натоварването на гражданско въздухоплавателно
средство и давам съгласието си за извършване на необходимите за целите на проверката за сигурност процедури и мерки, в това ч исло, но не
само, давам съгласие „Авиейшън Сървисиз България“ ООД да отваря, разопакова, преглежда и да извършва всякакви други действия, нужни за
целите на проверката за сигурност. Известна ми е отговорността, включително по Наказателния Кодекс, за неверни данни при попъ лване на
настоящата декларация. Запознат съм и приемам „Общи условия на Авиейшън Сървисиз България ООД за обработка на товари и поща и други
съпътстващи ги дейности“, в сила от 27.05.2013г., последно изменени считано от 01.01.2017г. За верността на гореизложеното декларирам с
подписа си:
Декларатор: …….………………….…(подпис)
Дата: …………………………..

Спедитор: …………………………..……………(фамилия, подпис, печат на спедитора)

II. ПОПЪЛВА СЕ ОТ АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
Общ брой

Общо кг

Размери в см, з а допълнителни размери използвайте задната страна на листа.
ширина
дължина
височина
брой

ширина

дължина

височина

Забележки:

Товарът и документите предал:……………………………
(подпис на клиента)

Документите приети в :…………………..
(Час, дата, подпис, печат на АСБ ООД)

Брой

