
 
 

 

GIẤY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 
 

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………… 
Số chứng minh thư/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………. 
Tôi xác nhận đã được VietJet thông báo và giải thích rõ những ảnh hưởng có thể phát sinh đối với 
hành khách, hành lý do một hoặc những nguyên nhân dưới đây khi đi trên các chuyến bay của VietJet:  

 Tình trạng sức khỏe của hành khách 
Chi tiết: ……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………… 

 Hành khách là phụ nữ có thai 
Chi tiết: (số tuần thai/ tình trạng thai) …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 

 Hành khách nhỏ tuổi đi một mình 
Chi tiết: (số tuổi/ Họ tên người đón tại sân bay đến) ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………… 

 Tính chất, chất liệu, các vật dụng bên trong kiện hành lý; việc đóng gói hành lý 
Chi tiết: (số thẻ hành lý)…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………… 

 Các điều kiện khác 
Chi tiết:  .………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Thông tin hành trình 

Chuyến bay: VJ ............. 
 

Ngày bay:...../…../…….. 
 

Chặng bay: 
 

Chuyến bay: VJ ............. 
 

Ngày bay:...../…../…….. 
 

Chặng bay: 
 

 
Tôi đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý; không khiếu nại và không yêu cầu mọi thiệt hại, mất mát, 
hư hỏng, chi phí phát sinh, hậu quả xảy ra trực tiếp đối với VietJet, các nhân viên VietJet, và đại lý 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan về những rủi ro có thể xảy ra trước, trong hoặc sau khi vận 
chuyển hành khách, hành lý liên quan đến các chuyến bay của VietJet khai thác. 
Trong trường hợp vận chuyển nêu trên dẫn đến thiệt hại, phát sinh chi phí, tôi đồng ý bồi thường mọi 
thiệt hại, mất mát, hư hỏng, chi phí phát sinh, hậu quả xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp đối với VietJet 
bao gồm việc khiếu nại chống lại VietJet do một bên thứ ba tiến hành. 
 
        Ngày ……….  tháng ………  năm ……… 
         Chữ ký và ghi rõ họ tên 

Nhân viên VietJet     Hành khách/Cha mẹ/Người được ủy quyền 
      


