
 

Diri heyvan(lar) daşımaya görə məsuliyyət haqqında bəyannamə  
 
 

Mən ............................................................... nömrəli baqaj birkası ilə, qeydiyyatdan keçmiş baqaj kimi qəbul 
edilən heyvanın(ların) sahibi olaraq, hər bir heyvana münasibətdə aşağıdakıları bəyan edirəm: 

 
 Heyvanın səyahət üçün yararlı olub-olmadığını müəyyən etmək üçün mən məsuliyyət daşıyıram və 

heyvanı daşınma üçün təqdim edirəm ; və 
 

 Mən heyvanın nəzərdə tutulmuş daşınmasının həyata keçirilməməsi üçün heç bir səbəb görmürəm, 
məsələn heyvanın özü və ya sərnişinlər üçün hər hansı təhlükə yarada biləcək xəstəliyi və ya 
aqressiv davranışı yoxdur ; və 
 

 Heyvanların ölkə ərazisinə idxalı və ixracını tənzimləyən bütün tətbiq edilən qanunlara,o cümlədən 
hökumətin karantin qaydalarına  əməl edəcəyəm; və 
 

  Heyvanın daşındığı qəfəsin və ya konteynerin aviaşirkətin bütün normativ tələblərinə və şərtlərinə 
cavab verdiyinə, o cümlədən, heyvanın durması, yerində dönməsi və məhdudiyyətsiz uzanması üçün 
kifayət qədər yerə malik olduğuna zəmanət verirəm; və 

 
 Mən, ölüm təhlükəsinin artması daxil olmaqla, heyvanların hava ilə nəqlinə xas olan riskləri, 

həmçinin havanın temperaturu və rütubət səviyyəsi kimi ətraf mühit şəraitinin heyvanın 
sağlamlığına və rahatlığına əhəmiyyətli təsir göstərə biləcəyini anlayıram və qəbul edirəm; və 

 
 “Azərbaycan Hava Yolları”nın marşrutun istənilən nöqtəsində temperaturun 20 dərəcədən çox 

olacağı təqdirdə, braxisefal heyvanların (məsələn qısaboyunlu cinslər) və ya nəfəs darlığına meylli 
olan digər heyvanların daşınmamasını təkidlə tövsiyə etdiyini təsdiq edirəm; və 

 
 Mən heyvanın bütün uçuş ərzində müşayiət və ya nəzarət altında olmayacağını və Aviaşirkətin 

heyvanların sağlamlığı və rahatlığı üçün riskləri müəyyənləşdirmək və ya baytarlıq xidmətlərinə 
müraciət etmək imkanına malik olmadığını qəbul edirəm. 

 
Yuxarıda göstərilən müddəaları tam şəkildə dərk edərək, aşağıdakı məqsədlərlə Aviaşirkətə müraciət edirəm: 
 

1) Heyvanın(ların) aşağıda nəzərdə tutulan başlanğıc nöqtəsindən təyinat nöqtəsinə daşınması; və 
2) Daşınma zamanı heyvan(lar) xəstələndiyi halda və ya Aviaşirkətin fikrincə heyvanın(ların) rahatlığı 

üçün zəruri olduqda mənim hesabıma baytarlıq xidmətinin təşkili və/və ya lazımi yardım 
göstərilməsi. 
 

Mən aşağıdakılarla bağlı yaranan (birbaşa və ya dolayı yolla) hər hansı bir ziyan, xərc və ya məsrəfləri 
ödəməyi öz  öhdəmə götürürəm: 
 

a) yuxarıda göstərilən öhdəliklərimi yerinə yetirə bilmədiyim təqdirdə, o cümlədən yerinə yetirilməmə 
heyvanın zədələnməsinə və ya ölməsinə səbəb olduqda; və yaxud 

b) heyvan qəfəsindən və ya konteynerdən çıxdıqda, o cümlədən Aviaşirkətə, onun işçi heyətinə və ya 
hər hansı üçüncü şəxsin əmlakına ziyan vurduqda və ya bədən xəsarəti yetirdikdə. 

 
Mən bəyan edirəm ki , yaranmış hər hansı bir təsadüfi, xüsusi və ya dolayı ziyana görə, heyvanla və ya 
onun daşınması ilə bağlı, o cümlədən, digərləri ilə yanaşı emosional gərginlik səbəbindən vurulan ziyana 
və qeyri-maddi zərərə görə  Aviaşirkət məsuliyyət daşımır. 

 
Sahibin imzası……………………………………… Qeydiyyat agenti imza (imza)…………………………………………………….. 

Sahibin adı………………………………………...... Qeydiyyat agentinin adı…………………………………………………………. 

Uçuş nömrəsi/ tarix /Bilet və Rezervasiya haqqında məlumat……………………………………………… 

 

Əsli:Aviaşirkət üçün      İkinci nüsxə:Sərnişin üçün(Sahibi)       Üçüncü nüsxə: Xidmət agenti üçün 
 


