ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОВАР

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИЗПРАЩАЧА
Товарителница №………

Дата:..............................................................

Дестинация:……………………………………............................................
Съдържание:…………………………………………………………………………………………
Брой колети: ............................... Общо тегло:...................................................
Име Презиме и Фамилия на изпращача/ упълномощено лице:…………………………......................................................................................................................................
Адрес (по лична карта):………………………………………………….........................................................................................................................................................................................
Телефон за връзка:………………………………………………………………………….............................
Декларирам , че пратката с гореописаните данни и съгласно действащите законови разпоредби (Закон за пощенските услуги, Закон за акцизите
и данъчните складове) и вътрешните правила установени от „RIVA LOGISTICS UK LIMITED“ за транспортирането на предмети и вещества
в мрежата на
„RIVA LOGISTICS UK LIMITED“ НЕ съдържа:
Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества, анаболни стероиди;
Оръжие, части на оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
Противоречащи на нравствените норми предмети;
Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват или могат да представляват опасност за живота или
здравето на служителите или на други лица, или на животни, или могат да замърсят или повредят други пратки, съоръжения, или транспортни
средства;
Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; Движими паметници на културата,
за които няма издадено разрешение или сертификат;
Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и
данъчните складове ;
Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване и други чекове, дългови книжа, акции, облигации,удостоверения за дружествени
дялове, удостоверения за акции, менителници, спестовни книжки ,предплатени кредитни карти, дебитни карти, документи на хартиен
носител или други
средства, които дават право на плащане, други ценни книжа, други прехвърляеми финансови инструменти, предмети, представляващи ценност
за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни, истински перли, бижута-уникати, антики, произведения
на изкуството, уникални предмети, слонова кост и продукти съдържащи слонова кост, марки, и други ценни предмети;
Вещества и предмети с клас на опасност по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или друг
действащ нормативен акт;
Бързо развалящи се предмети и вещества, отпадъци, растения, живи или умрели животни, материали за медицински или биологични
изследвания, човешки или животински останки, телесни части или органи;
Вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето и разпространяването на които е забранено в
страната на местоназначението;
Предмети и вещества, който се нуждаят от транспортиране при определен температурен режим или за които има установени специални
изисквания за превоза, съхранението или доставката им;
Забележка: Информиран/а съм, че пратката ще бъде подложена на проверка за сигурност и съм съгласен /съгласна пратката да бъде подложена
на такава проверка. С подаването на настоящата Декларация възлагам на „RIVA LOGISTICS UK LIMITED“ обработката на пратката, нейното
съхранение в склада и натоварването на превозно средство и давам съгласието си за извършване на необходимите за целите на проверката за
сигурност процедури и мерки, в това число.
Известна ми е отговорността, включително по Наказателния Кодекс, за неверни данни при попълване на настоящата декларация. Запознат съм
и приемам „Общи условия на за обработка на товари и поща и други съпътстващи ги дейности“.
За верността на гореизложеното декларирам с подписа си:
Декларатор: …….…………..……….…
II .ПОЛУЧАТЕЛ НА ПРАТКАТА:
Име Презиме Фамилия:……………………………………………………….................................................
Адрес:…………………………………………………………………………..................................................
Телефон:………………………………………………………………………................................. ................

