
תעודת משלוח
טובין ליצוא בדרך האוויר

 ברקוד תעודת משלוחמסטר/ שטר מטען ישיר '  מסשטר מטען פנימי'  מס

 משלוח חלקי נתונים מוצהרים למשלוח נתונים מוצהרים לשטר מטען טיסה מתוכננת

 כמותג" משקל בק כמותג" משקל בק ערך בדולריםטיסה'  מס תאריך יעד

 סוג מטען

8......... דיפלומטי

2...... קוסמטיקה

 חותמת אשראיהיצואן'  מס

 שם היצואןשטר מטען יבוא'  מסמ פנימי"שט'  מסעיכוב'  מס

תיק יצוא'  מסטיסה'  מס תאריך יעד

 המטען הגיע למסוף עם נזק אישור בעל הטובין או בא כוחו: תנאים כלליים
מאשר בעל הטובין כי הוא קרא בעיון,  במסירת הטובין בצירוף טופס זה

. את התנאים שלהלן והוא מסכים להם

.................................................................. סוג נזק................................................................. שם אחריותה של סוויספורט מוגבלת בגבולות האחריות הקבועים בהסכם
ובכל מקרה לא תעלה אחריותה על זו של חברת, א" הסטנדרטי של יאט

.................................................................. כמות. התעופה המובילה את הטובין
.................................................................זהות'  מס. לא תחולנה1967-ז" הוראות חוק השומרים תשכ

.................................................................. חברה, בעל הטובין מצהיר ומאשר כי כל הפרטים והמידע אשר נמסרו על ידו
וכי כל, מלאים ומדויקים, הינם  נכונים,  לרבות המידע על גבי טופס זה

.................................................................. שם................................................................. חברה. פעולותיו בקשר עם הטובין ומסירתם הינן על פי כל דין
או בקשר/אשר ייגרמו בגין ו, הוצאה או אובדן,  האחריות המלאה לכל נזק

.................................................................. חתימה. תחול על בעל הטובין בלבד,  עם אי נכונות המצגים שלעיל
................................................................. חתימהלסיכון בטיחותי, בין השאר,  הפרת איזה מהמצגים שלעיל עלולה לגרום

.או לעיכוב בטיסה/או ביטחוני ו/ ו

 אישור חברת תעופה להטסת חומרים מסוכנים אישור המכס

............................................ חברת תעופה

............................................ת" שם נציג ח

............................................ תאריך

............................................ שעה

............................................ חתימה

אמצעי'  מס כמות משקל יעד פרטי ביטחון

משטחבאלקאחר אחסון

 מזהה קולט

 דרישות לשירות מיוחד

□□□□□
1....... בעלי חיים1................ קליטה מיידית

 דרישות לאחסון מיוחד

סוג שמור  □
1.......15÷25ºc 1............. שמור

□
10.......... בלדרות

סוג אמצעי אחסון

11.............. אחר

N........ לא מסוכן

לא תוגש תביעה לסוויספורט בגין מטען זה

1... פרמצבטיקה

3......... חקלאות

סוג מסוכן 

D............. מסוכן

R..... רדיואקטיבי 3...........−18ºc 

9.........ת" ציוד ח

□

www.swissport.co.il  ●  03-6222000.  טל70100ג " נתב107. ד.ת●  מ  "סוויספורט שירותי מטען ישראל בע

 יעד שטר מטען

□

החזר 

טיסה

7................ מזון

5................. משלוח בליווי

סוג אחר 

□............ אשדוד בונדד

סוג קירור 

 8ºc÷2...........22......... מאובטח2............. גופות

□
3............ כספת

4........... מעורב

□
2............ החלפת משטחים

3............. עטיפת משטחים

4........ הובלה בדולי מקורר

□............. ממן קליטה 

ממסוף

שטעון

cargo services Israel


