УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН ТА ПТАХІВ
1. Перевезення домашніх тварин оплачується як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити
тариф, встановлений Перевізником.
2. Перевізник здійснює перевезення домашніх тварин, які не несуть потенційної небезпеки для
пасажирів, екіпажу і не впливають на безпеку рейсу.
3. Тварини обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах / клітках і мати чинні
свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я (які можна оформити у ветеринарній клініці
за місцем проживання), дозволу на ввезення в країну призначення чи транзиту.
Тварини повинні бути чистими, охайними і не мати неприємного запаху.
4. У разі невиконання пасажиром вимог пунктів 2 і 3 цих правил, Перевізник має право під час
реєстрації пасажира, на свій розсуд, приймати остаточне рішення з перевезення або щодо відмови в
перевезенні тварин. При цьому у разі, якщо Перевізник прийме рішення про відмову в перевезенні
тварини, повернення грошових коштів за провезення тварини, а також пасажира (у разі, якщо
пасажир відмовиться від поїздки) буде здійснюватись відповідно до діючих умов повернення
вартості квитка.
5. При перевезенні домашніх тварин, пасажир несе повну відповідальність за своїх тварин, а також
відповідальність за пред'явлення необхідного свідоцтва, дозволу, довідки і т. п., передбачених
діючими законами і правилами країни виїзду та в'їзду.
Перевізник не несе відповідальності за травми, втрату, затримку, захворювання або загибель таких
тварин у разі відмови у ввезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була
заподіяна внаслідок недбальства перевізника.
6. У разі, якщо через недотримання цих формальностей супроводжуваній пасажиром тварині буде
заборонений:
а) виїзд з країни відправлення: повернення сплачених пасажиром грошових коштів за провезення
тварини, а також за проїзд пасажира (у разі, якщо пасажир відмовиться від поїздки) буде
здійснюватись відповідно до діючих умов повернення вартості квитка.
б) в’їзд в країну призначення:
пасажир зобов'язаний оплатити вартість перевезення як тварини, так і пасажира на судні до порту,
де може бути здійснена висадка як пасажира, так і тварини.

