Contract de reprezentare
Număr dosar: AC55101

Air Claim SRL
contact@airclaim.com
www.airclaim.com

Număr de rezervare: BHDEMO
Număr/numere de zbor:
DemoNO

Nume complet (clientul): Demo Name
Adresă: demo street, Berlin, Germany
Prin prezenta, clientul atribuie către Air Claim SRL proprietatea deplină și titlul legal pentru revendicarea sa în conformitate cu
Regulamentul European EC 261/04, Drepturile de zbor ale SUA DOT (Departamentul Transporturilor), Regulamentul Passenger Shy și
Convenția de la Montreal din 1999, în legătură cu zborul operat mai sus, identificate prin referința numărului rezervării conform T&C.
Clientul autorizează Air Claim SRL să solicite operatorului aerian să nu prelucreze datele sale cu caracter personal în legătură cu
revendicarea în conformitate cu legile aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, cu excepția numai pentru a
verifica informațiile cu privire la despăgubire.
Clientul înțelege că acest lucru înseamnă că nu poate accepta niciun contact direct sau plată din partea operatorului aerian pe toată
perioada derulării procesului de despăgubire înaintat de Air Claim SRL.

Dacă cesiunea în conformitate cu acest Contract de Reprezentare este declarată nevalidă din orice motiv, Contractul de Reprezentare va
fi considerat o împuternicire acordată de către Client către Air Claim SRL, conform căreia Air Claim SRL primește putere exclusivă, cu
drept complet de substituire, de a:
- reprezenta legal Clientul în fața terților în legătură cu Cererea în pretenții;
- obține orice tip de informații necesare, precum și de a iniția solicitări de informare cu privire la orice acțiune judiciară de drept civil sau
administrativ și de a iniția plângeri către respectivele instanțe sau organe administrative responsabile cu punerea în aplicare a
regulamentului privind drepturile pasagerilor transportului aerian, în numele Clientului;
- iniția, dirija și întreprinde orice tip de negociere, precum și măsuri legale – judiciare și extrajudiciare – adecvate pentru a colecta
pretențiile Clientului de la operatorul de transport;
- solicită operatorului de transport să nu prelucreze datele sale cu caracter personal în legătură cu Cererea în pretenții, în conformitate
cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, cu excepția verificării Cererii în pretenții;
- colecta și primi plăți în legătură cu Cererea în pretenții în numele Clientului.

Pretul contractului:
Acest serviciu o sa fie taxat cu un procent de 25% + TVA din compensatia pe care operatorul aerian o va aloca pentru dumneavoastra in
functie de caz, pretul acestuia urmand a fi determinat dupa urmatoarele criterii:
1. În cazul zborurilor de 1.500 km sau mai puțin, Clientul va primi o compensație de 250 EUR, iar Clientul va trebui să plătească o taxă de
serviciu egală cu suma de 25% + TVA.
2. Pentru zborurile cunoscute sub numele de zboruri intracomunitare care depășesc 1.500 km, precum și pentru zborurile cuprinse între
1.500 km și 3.500 km, Clientul va primi o compensație de 400 EUR. Prin urmare, Clientul va trebui să plătească o taxă de serviciu de
numai 25% + TVA.
3. În ceea ce privește restul zborurilor care nu sunt specificate mai sus, în cazul în care Clientul obține dreptul de a primi 600 EUR, 25% +
TVA din compensatie va fi taxa de serviciu.
Daca clientul nu este eligibil pentru compensatie, acesta NU trebuie să plătească suma de 25% + TVA ca taxă de serviciu a compensației
sale de zbor.

După ce Air Claim SRL va primi plata de la compania aeriană, Air Claim SRL va notifica Clientul și va aștepta Detaliile Băncii acestuia
pentru o perioadă de 3 luni. Air Claim SRL o să repete acest proces de notificare de 3 ori pe parcursul perioadei. Clientul înțelege și este
de acord că, după ce a primit notificarea de mai sus de la Air Claim SRL, Air Claim SRL nu va avea nicio răspundere pentru nerespectarea
de către Client pentru transmiterea întârziată a datelor, iar cuantumul întregii compensații va fi reținut de Air Claim SRL la sfârșitul
perioadei menționate mai sus.

Semnatura Demo Name

AIR CLAIM SRL

Date: June 16, 2020

* Termenii definiți în acest Contract de Reprezentare sunt în conformitate cu Termenii și Condițiile de pe site-ul www.airclaim.com

