TRANSPORTE DE ANIMAIS COM IDADE INFERIOR A 4 MESES
TRANSPORT OF ANIMALS UNDER 4 MONTHS OLD
LOCALIZADOR
LOCATOR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE (PARA GOLLOG)
CUSTOMER NAME/CORPORATE NAME (FOR GOLLOG)
ENDEREÇO PERMANENTE
PERMANENT ADDRESS
CIDADE/ESTADO
CITY/STATE

PAÍS
COUNTRY

TELEFONE
PHONE

SOLICITO O TRANSPORTE NO COMPARTIMENTO DE CARGAS DE UM
I HEREBY REQUEST TRANSPORTATION IN THE HOLD OF THE AIRCRAFT OF A
CÃO/DOG

GATO/CAT

OUTRO (EXCLUSIVO GOLLOG)/OTHER (EXCLUSIVE GOLLOG)

NOME
NAME
IDADE
AGE

COR
COLOR

RAÇA
BREED

ASSINATURA DO CLIENTE
CUSTOMER SIGNATURE

LOCAL E DATA
PLACE AND DATE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

TERM OF RESPONSABILITY

Estou ciente de que o animal deve estar em boas condições de higiene e
saúde, em caixa para transporte confeccionada em material rígido e
segura para o transporte. Itens que possam causar risco à segurança do
animal, como coleira, guia, etc, durante o transporte devem ficar aos
cuidados do tutor, ou afixados na parte externa do kennel (quando
embarcado pela GOLLOG). Em caso de cães e gatos com idade entre 2 e 4
meses, atesto minha ciência em relação às normas da IATA que permitem
o transporte aéreo de cães e gatos com idade a partir de 8 semanas. Com
base neste fato, estou ciente da minha responsabilidade sobre os
possíveis riscos relacionados ao transporte de cães e gatos desta faixa
etária sem o protocolo completo de vacinas. Eximo a GOL/GOLLOG e seus
colaboradores de qualquer responsabilidade por quaisquer consequências
prejudiciais à saúde e à vida do animal que possam ser causadas antes,
durante ou depois do transporte. Confirmo que todas as formalidades
governamentais e todos os requisitos alfandegários e sanitários foram
cumpridos, que sejam do país de origem como o de destino, bem como
para transporte dentro do Brasil. Indenizarei a GOL/GOLLOG e/ou seus
colaboradores e prestadores de serviço em tudo que se relacione com
quaisquer despesas ou atrasos provocados pelo não cumprimento de tais
formalidades e requisitos. Serei também responsável por quaisquer outras
despesas que possam resultar deste transporte, assim como prejuízos que
possam ser causados ao transportador ou a terceiros durante o transporte.

I am aware that the animal must be in good conditions of hygiene and
health, in a transport box made of rigid and safe material for
transportation. Items that may cause risk to the safety of the animal,
such as collar, guide, etc., must be kept with the guardian during
transportation, or affixed to the outside of the kennel (when
dispatched by GOLLOG). In the case of dogs and cats aged between 2
and 4 months, I attest to acknowledge the IATA standards allowing for
the air transport of dogs and cats from the age of 8 weeks. Based on
this fact, I am aware of my responsibility for the possible risks related
to the transport of dogs and cats of this age group without the
complete protocol of vaccines. I exempt GOL/GOLLOG, and its
collaborators, from any responsibility for any harmful consequences to
the health and life of the animal that may be caused before, during or
after transport. I confirm that all government formalities, and all
customs and sanitary requirements have been fulfilled, both on the
country of origin as well as at the destination, and also for
transportation within Brazil. I will indemnify GOL/GOLLOG, and/or its
collaborators, and service providers, in everything related to any
expenses or delays caused by the failure to comply with such
formalities and requirements. I will also be responsible for any other
expenses that may result from this transportation, as well as any
losses that may be caused to the carrier or to third parties during the
transport.

INFORMAÇÕES DE VOO
FLIGHT INFORMATION
DE
FROM

PARA
TO

CONEXÃO
CONNECTION

VOO(S)
FLIGHT

DATA
DATE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ADDITIONAL INFORMATION

TODAS AS DOCUMENTAÇÕES APLICÁVEIS FORAM VERIFICADAS/ALL APPLICABLE DOCUMENTATIONS WERE CHECKED

COLABORADOR GOL/GOLLOG
GOL/GOLLOG STAFF
1ªVIA: Aeroporto de origem/Airport of origin | 2ªVIA: Cliente/Customer

CIF/REGISTRO
CIF/REGISTRATION

