WARUNKI UMOWY I INNE WA NE POSTANOWIENIA
Niniejszy bilet nie jest wa ny i nie b!dzie
honorowany na przelot, o ile nie zosta" nabyty u
przewo#nika lub jego upowa nionego agenta.
UWAGA
Je!eli miejsce przeznaczenia lub przerwa w
podró!y przypada w innym kraju ni! ten, w
którym podró! rozpocz"to, mo!e mie#
zastosowanie
Konwencja
Warszawska.
Konwencja ta reguluje i w wi"kszo$ci
przypadków ogranicza odpowiedzialno$#
przewo%ników za $mier# i uszkodzenie cia&a
pasa!era oraz z tytu&u utraty lub uszkodzenia
baga!u.
Porównaj:
„Informacja
dla
pasa!erów w ruchu mi"dzynarodowym o
ograniczeniu
odpowiedzialno$ci”
oraz
„Zawiadomienie
o
ograniczeniu
odpowiedzialno$ci za baga!”.
Warunki umowy.
1. W rozumieniu niniejszej umowy „biletem” jest „bilet podró y i
kwit baga owy”, lub dokument „Trasa podró y/Pokwitowanie”, w
przypadku biletu elektronicznego, którego cz!$% stanowi&
poni sze warunki i uwagi. „Przewóz” równa si! poj!ciu
„transport”. „Przewo#nik” oznacza ka dego przewo#nika
lotniczego przewo &cego lub podejmuj&cego si! przewozu
pasa era lub jego baga u, lub $wiadcz&cego inne us"ugi
zwi&zane z takim przewozem, „Bilet elektroniczny” oznacza
dokument „Trasa Podró y/Pokwitowanie”, wystawiony przez lub
w imieniu Przewo#nika, „Kupony Elektroniczne” i je$li ma to
zastosowanie, kart! wst!pu na pok"ad samolotu. „Konwencja

Warszawska” oznacza „Konwencj! w sprawie ujednolicenia
niektórych prawide" dotycz&cych mi!dzynarodowego przewozu
lotniczego” podpisan& w Warszawie dnia 12 pa#dziernika 1929
r., lub te powy sz& Konwencj! w zakresie, w jakim zosta"a
zmieniona w Hadze dnia 28 wrze$nia 1955 r. w zale no$ci które
z postanowie' mo e mie% zastosowanie..
2. Przewóz podlega przepisom I ograniczeniom w zakresie
odpowiedzialno$ci ustanowionym Konwencj& Warszawsk&, o ile
jest „przewozem mi!dzynarodowym” w rozumieniu tej Konwencji.
3. W zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z powy szymi
postanowieniami, przewóz oraz inne us"ugi wykonywane przez
przewo#nika podlegaj&:
a) warunkom zawartym w niniejszym bilecie;
b) obowi&zuj&cym taryfom;
c) warunkom przewozu i odnosz&cym si! do nich przepisom
przewo#nika, tworz&cym cz!$% niniejszych postanowie'
(dost!pnych na
&danie do wgl&du w biurach
przewo#nika) za wyj&tkiem przewozów pomi!dzy USA lub
Kanad& a jakimkolwiek miejscem poza granicami tych
krajów, do których maj& zastosowanie przepisy i taryfy
obowi&zuj&ce w USA I Kanadzie.
4. Nazwa przewo#nika mo e by% na bilecie skrócona. Pe"na
nazwa ii jej skrót winny by% uwidicznione na wydanych przez
przewo#nika taryfach, warunkach przewozu, przepisach lub
rozk"adach lotów. Adresem przewo#nika jest port odlotu
wykazany na bilecie naprzeciw pierwszego skrótu nazwy
przewo#nika. Uzgodnionymi miejscami zatrzymania s& porty
uwidocznione na niniejszym bilecie lub wykazane w rozk"adach
przewo#nika jako rozk"adowe miejsca zatrzymania na trasie
podró y pasa era. Transport, który ma by% wykonany przez kilku
kolejnych przewo#ników uwa a si! za jeden przewóz.
5. Przewo#nik lotniczy wystawiaj&cy bilet na przewóz liniami
innego przewo#nika dzia"a jedynie jako jego Agent.
6. Ka de wy"&czenie lub ograniczenie odpowiedzialno$ci
przewo#nika b!dzie stosowane na korzy$% agentów,
pracowników oraz przedstawicieli przewo#nika, jak równie

ka dej innej osoby, której samolot zosta" u yty do przewozu oraz
do agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby.
7. Baga rejestrowany b!dzie wydany okazicielowi kwitu
baga owego. W wypadku uszkodzenia baga u w transporcie
mi!dzynarodowym, nale y z"o y% pisemn& reklamacj!
natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, lecz nie pó#niej ni w
ci&gu 7 dni od dnia otrzymania baga u. W wypadku opó#nienia
reklamacj! nale y zg"osi% w ci&gu 21 dni od daty dor!czenia
baga u.
Porównaj: taryfy lub warunki przewozu w transporcie nie
maj&cym charakteru mi!dzynarodowego.
8. Wa no$% niniejszego biletu wynosi 1 rok od daty wystawienia,
chyba e inaczejzastrze ono w tym bilecie, w taryfach
przewo#nika, w warunkach przewozu lub odpowiednich
przepisach. Op"ata za przewóz mo e ulec zmianie przed
rozpocz!ciem podró y. Przewo#nik mo e odmówi% przewozu,
je$li nie zosta"a uiszczona w"a$ciwa op"ata.
9. Przewo#nik podejmuje si! do"o y% wszelkich stara', aby
wys"a% pasa era I jego baga w odpowiednim czasie. Godziny
odlotu i przylotu wykazane w rozk"adach lub gdziekolwiek indziej
nie s& obj!te gwarancj& i nie stanowi& cze$ci niniejszej umowy.
W razie konieczno$ci, przewo#nik mo e bez uprzedzenia
zmienia% kolejnych przewo#ników, dokona% zmiany samolotu
oraz mo e zmieni% lub pomin&% miejsca zatrzymania
uwidocznione na bilecie. Rozk"ady lotu mog& ulec zmianie bez
uprzedzenia. Przewo#nik nie jest odpowiedzialny za zapewnienie
po"&cze'.
10. Pasa er winien stosowa% si! do wszelkich zwi&zanych z
podró & wymogów pa'stwowych, przedstawi% wymagane
dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne, przyby% na lotnisko w
czasie ustalonym przez przewo#nika, lub gdy czas ten nie zosta"
okre$lony dostatecznie wcze$nie, aby za"atwi% formalno$ci
zwi&zane z odlotem.
11. (aden agent, pracownik czy przedstawiciel przewo#nika nie
jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy te
zrzeczenia si! jakichkolwiek postanowie' niniejszej umowy.

PRZEWO)NIK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY PRZEWOZU OSOBY, KTÓRA NABY*A BILET NIEZGODNIE Z OBOWI+ZUJ+CYMI PRZEPISAMI PRAWA LUB
TARYFAMI, PRZEPISAMI I REGULACJAMI PRZEWO)NIKA.

INFORMACJA DLA PASA ERÓW W
RUCHU MI'DZYNARODOWYM O
OGRANICZENIU
ODPOWIEDZIALNO(CI
Informuje si! pasa erów, których
miejsce przeznaczenia lub przerwa w
podró y wypada w innym kraju ani eli
ten, w którym podró rozpocz!to, e
postanowienia
umowy
zwanej
Konwencj& Warszawsk& mog& mie%
zastosowanie do ca"ej podró y,
w"&czaj&c
jakikolwiek
odcinek
po"o ony ca"kowicie wewn&trz kraju
rozpocz!cia
podró y
lub
jej
zako'czenia. Dla takich pasa erów
pozdró uj&cych do/z USA lub z
uzgodnionym miejscem zatrzymania w
USA, Konwencja i specjalne warunki
umowy
przewozu
uj!te
w
obowi&zuj&cych taryfach przewiduj&,
e
odpowiedzialno$%
niektórych
przewo#ników, b!d&cych stronami
takich specjalnych porozumie', za
$mier% lub uszkodzenie cia"a jest
ograniczona w wi!kszo$ci przypadków
do
udowodnionej
szkody
nie
przekraczaj&cej 75 tys. dolarów USA
na jednego pasa era oraz
e
powy sza
odpowiedzialno$%
do
wysoko$ci takiego limitu nie b!dzie
uzale niona
od
niedbalstwa
przewo nika.
Dla
pasa erów
podró uj&cych
samolotami
przewo#ników nie b!d&cych stron&
takich specjalnych umów, lub nie
b!d&cych w podró y do/z USA lub z
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uzgodnionym miejscem zatrzymania w
USA, odpowiedzialno$% przewo#nika
za $mier% lub uszkodzenie cia"a jest
ograniczona w wi!kszo$ci przypadków
do kwoty 125.000 Franków Poincaré tj.
oko"o 10.000 dolarów USA lub
250.000 Franków Poincaré tj. oko"o
20.000 dolarów USA..
Nazwy przewo#ników – stron takich
specjalnych porozumie' – s& dost!pne
we wszystkich biurach sprzeda y tych
przewo#ników i mog& by% na &danie
przejrzane.
Dodatkowe
zapezpieczenie mozna zazwyczaj
uzyska%
zawieraj&c
umow!
ubezpieczenia
z
towarzystwem
ubezpieczeniowym.
Na
takie
ubezpieczenie
nie
ma
wp"ywu
jakiekolwiek
ograniczenie
odpowiedzialno$ci
wynikaj&ce
z
Konwencji warszawskiej lub takich
specjalnych umów. Dla uzyskania
dodatkowych
informacji
nale y
porozumie% si! ze swoj& lini& lotnicz&
lub przedstawicielem towarzystwa
ubezpieczeniowego.
Uwaga: do limitu odpowiedzialno$ci
wynosz)cego 75 tys. Dolarów USA
s) w&)czone op&aty i koszty s)dowe.
W
przypadku
jednak,
kiedy
powództwo wniesione zosta&o w
pa*stwie,
w
którym
przepisy
stanowi) o odzielnym zas)dzeniu
op&at i kosztów s)dowych, wówczas
limit wynosi# b"dzie kwot" 58 tys.

dolarów USA z wy&)czeniem op&at i
kosztów s)dowych.
ZAWIADOMIENIE O OGRANICZENIU
ODPOWIEDZIALNO(CI ZA BAGA
Odpowiedzialno$%
za
zagubienie,
opó#nienie lub uszkodzenie baga u
jest ograniczona, chyba e uprzednio
zadeklarowano
wy sz&
warto$%
baga u i zap"acono dodatkow& op"at!.
Dla
wi!kszo$ci
podró y
mi!dzynarodowych (w"&czaj&c odcinki
krajowe podró y mi!dzynarodowych)
odpowiedzialno$% przewo#nika jest
ograniczona do 20 dolarów USA za
kilogram baga u rejestrowanego ii do
400
dolarów
USA
za
baga
nierejestrowany jednego pasa era. W
przypadku podró y odbywanych w
ca"o$ci pomi!dzy punktami w USA,
odpowiedzialno$% przewo#nika jest
ograniczona do 3.000 USD dolarów
USA za baga
rejestrowany i
nierejestrowany jednego pasa era
(niektórzy
przewo nicy
mog&
stosowa%
wy sze
limity
odpowiedzialno$ci).
W stosunku do pewnych artyku"ów
mo e by% deklarowana wy sza
warto$%. Niektórzy przewo#nicy nie
ponosz&
odpowiedzialno$ci
za
przedmioty warto$ciowe, "atwopsuj&ce
si! i "atwot"uk&ce si!.
Dodatkowych informacji udzielaj& biura
przewo#ników.
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INFORMACJA O PODATKACH,
OP+ATACH I INNYCH
NA+O ONYCH OBCI, ENIACH
RZ,DOWYCH
Op"ata za bilet mo e zawiera% podatki i
inne op"aty dodatkowe, na"o one na
transport lotniczy przez rz&dy pa'stw,
przez które przebiega podró . Te
op"aty, które stanowi& znaczny udzia"
kosztu podró y s& w"&czane do taryfy,
lub wykazywane oddzielnie w rubryce
(ach)
„Podatek/Op"ata/Obci& enie”
biletu. W przypadku nie pobrania
wymaganych
op"at,
na
&danie
odpowiednich s"u b pasa erowie mog&
by% zmuszeni do ich uregulowania.

Poni sza informacja nie dotyczy biletów
sprzedanych w USA na przewóz
rozpoczynaj&cy si! na terenie USA.
ODMOWA PRZYJ,CIA PASA(ERA
NA POK*AD SAMOLOTU POMIMO
POSIADANIA
PRZEZ
NIEGO
POTWIERDZONEJ
REZERWACJI
MIEJSCA NA DANY REJS.
W krajach, w których obowi&zuje
rekompensata finansowa z powodu
w/w odmowy, przewo#nicy posiadaj&
programy rekompensaty dla pasa erów
z potwierdzon& rezerwacj& miejsc, a
którym odmówiono przyj!cia na pok"ad
samolotu z powodu braku miejsc,
spowodowanego dokonaniem zbyt
du ej ilo$ci potwierdzonych rezerwacji.
Szczegó"y
tych
programów
s&
dost!pne w biurach linii lotniczych.

ODPRAWY BILETOWOBAGA OWEJ
Czasy podane w niniejszym bilecie
b&dz
w
dokumencie
„Trasa
podró y/pokwitowanie” oznaczaj& czas
odlotu samolotu. Czas zg"oszenia si!
do
odprawy
biletowo-baga owej,
zarówno podany przez przewo#nika,
jak i wspkazany w jego rozk"adzie
lotów, okresla najpó niejszy moment
zg"oszenia
si!
do
odprawy
umo liwiaj&cy przyj!cie pasa erów na
pok"ad samolotu z dope"nieniem
wszelkich formalno$ci. Opó#nienie
rejsu
z
uwagi
na
pasa erów
zg"aszaj&cych si! po wyznaczonym
terminie nie jest mo liwe i przewo#nicy
nie ponosz& w tym przypadku
odpowiedzialno$ci.

CZAS ZG+OSZENIA SI' DO
Baga! rejestrowany: Pasa erom przys"uguje zazwyczaj bezp"atny przydzia" baga u rejestrowanego; wysoko$% tego przydzia"u mo e
ulec zmianie w zale no$ci od przewo#nika, klasy i/lub trasy podró y. Za przekroczenie dozwolonego przydzia"u baga u mog&
obowi&zywa% op"aty dodatkowe. Dodatkowych informacji udzielaj& biura posró y lub biura przewo#ników. Baga! kabinowy: Pasa erom
przys"uguje zazwyczaj bezp"atny przydzia" baga u kabinowego; wysoko$% tego przydzia"u mo e ulec zmianie w zale no$ci od
przewo#nika, klasy i trasy podró y i/lub typu samolotu. Zaleca si! ograniczenie baga u kabinowego do minimum. Dodatkowych
informacji udzielaj& biura posró y lub biura przewo#ników. Informacje na ten temat oraz adresy stron internetowych przewo#ników mo na
ponadto znale#% na stronie http://www.iata.org/bags

ARTYKU+Y NIEBEZPIECZNE
Ze wzgl!dów bezpiecze'stwa artyku"ów niebezpiecznych nie mozna przewozi% ani w baga u rejestrowanym, ani w podr!cznym. Lista
zabronionych artyku"ów obejmuje: substancje gazowe pod ci$nieniem, substancje r&ce, materia"y wybuchowe, materia"y "atwopalne
ciek"e i sta"e, materia"y radioaktywne, $rodki utleniaj&ce, substancje truj&ce , substancje chemiczne, kultury bakterii i wirusów oraz
aktówki z wbudowanym systemem alarmowym, ale nie jest ograniczona do tego zakresu.

INFORMACJA O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNO(CI
Informuje si! pasa erów, e do odbywanej podró y mog& mie% zastosowanie przepisy Konwencji Montrealskiej lub Konwencji
Warszawskiej, które reguluj& i mog& ogranicza% odpowiedzialno$% przewo#ników za $mier% lub uszkodzenie cia"a, za utrat!
lub zniszczenie baga u oraz za opó#nienie w jego dostarczeniu.
W przypadku podró!y obj"tych przepisami Konwencji Montrealskiej obowi)zuj) nast"puj)ce ograniczenia
odpowiedzialno$ci:
1. Nie ma ogranicze* finansowych w odniesieniu do $mierci pasa!era lub uszkodzenia cia&a;
2. W odniesieniu do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia baga!u b)d% opó%nienia w jego dostarczeniu w
wi"kszo$ci przypadków wynosi 1.000 SDR (Special Drawing Rights – oko&o 1.200 EUR; 1.470 USD) na jednego
pasa!era.
3. W odniesieniu do szkody spowodowanej opó%nieniem w podró!y w wi"kszo$ci przypadków wynosi 4.150
SDR (oko&o 5.000 EUR; 6.000 USD) na jednego pasa!era.
Zgodnie z rozporz)dzeniem WE nr 889/2002 przewo%nicy z pa*stw wchodz)cych w sk&ad Wspólnoty Europejskiej
zobowi)zani s) do stosowania wobec wszystkich oferowanych przez nich przewozów pasa!erów i ich baga!u
drog) powietrzn) przepisów Konwencji Monteralskiej. Wielu przewo%ników z pa*stw spoza Wspólnoty
Europejskiej dobrowolnie zdecydowa&o o ich stosowaniu w odniesieniu do przewozu pasa!erów i ich baga!u.
W przypadku podró y obj!tych przepisami Konwencji Warszawskiej mog& obowi&zywa% nast!puj&ce ograniczenia
odpowiedzialno$ci:
1. 16.600 SDR (oko"o 20.000 EUR; 20.000 USD) w przypadku $mierci lub uszkodzenia cia"a, gdy obowi&zuje Protokó"
Haski do Konwencji lub 8.300 SDR (oko"o 10.000 EUR; 10.000 USD), gdy obowi&zuje jedynie Konwencja Warszawska.
Wielu przewo#ników dobrowolnie znios"o w ca"o$ci te ograniczenia; przepisy obowi&zuj&ce w Stanach Zjednoczonych
stanowi&, e w przypadku podró y do i ze Stanów Zjednoczonych oraz podró y z planowym postojem w Stanach
Zjednoczonych maksymalna kwota nie mo e by% ni sza ni 75 000 USD.
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2. 17 SDR (oko"o 20 EUR; 20 USD) za kg baga u w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opó#nienia w dostarczeniu
oraz 332 SDR (oko"o 400 EUR; 400 USD) za baga podr!czny.
3. Przewo#nika mo na równie poci&gn&% do odpowiedzialno$ci za szkod! spowodowan& opó#nieniem.
Dalsze informacje dotycz)ce ogranicze* odnosz)cych si" do podró!y mo!na uzyska# u przewo%nika. W przypadku
podró!y odbywanych na pok&adach ró!nych przewo%ników nale!y uzyska# od ka!dego z nich informacje dotycz)ce
odpowiednich ogranicze* odpowiedzialno$ci.
Niezale nie od tego, która z Konwencji ma zastosowanie w odniesieniu podró y, istnieje mo liwo$% podniesienia limitu
odpowiedzialno$ci za zgubienie, uszkodzenie lub opó#nienie w dostarczeniu nadanego baga u pod warunkiem wype"nienia
przy odprawie baga owej odpowiedniej deklaracji z podaniem warto$ci baga u i wniesienia zwi&zanych z tym op"at
dodatkowych. W przypadku, gdy warto$% baga u jest wy sza od kwoty odpowiadaj&cej maksymalnej odpowiedzialno$ci
przewo#nika, przed rozpocz!ciem podró y mo na go ubezpieczy% na kwot! odpowiadaj&c& pe"nej warto$ci.
Ograniczenia dotycz&ce terminu podj!cia odpowiednich kroków: Pozew o odszkodowanie nale y wnie$% do s&du w ci&gu
dwóch lat od daty przylotu samolotu lub planowej daty jego przylotu. Roszczenia dotycz)ce baga!u: W przypadku
uszkodzenia nadanego baga u nale y z"o y% u przewo#nika reklamacj! na pi$mie w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, a w przypadku opó#nienia w ci&gu 21 dni od daty przekazania go pasa erowi.
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