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Tôi tên ………………………………………………………..……………CMND/Hộ chiếu số………………………..
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:
I, …………………………………..………………………………………, ID/Passport no.:……………………………
I hereby consent that I have been informed about the results of the travel and/or carriage of passenger and
baggage by VietJet due to the conditions specified below:
 Tình trạng sức khỏe của hành khách/ Health status
………………….…………………………………………………………………………….……………………………....
………………….……………………………………………………………………………….…………………………....
 Phụ nữ có thai (bao gồm chi tiết về số tuần thai, tình trạng thai)
Pregnant women (including weeks of pregnancy and status) : ………………………………….……………….…..
………………….…………………………………………………………………………………………………………....
 Hành khách nhỏ tuổi đi một mình/ Young passenger traveling alone – YPTA: Tuổi / Age:……………………..
Họ & Tên của YPTA / Name of YPTA:………………..……………………………….Số ghế/ Seat number:……….
Số điện thoại liên lạc cha/mẹ hoặc người giám hộ / Contact’s number(s) of YPTA’s parents or guardian:
………………………………………………………………………………………………………………….....………….
 Tính chất, chất liệu của hành lý, các vật dụng bên trong hành lý; việc đóng gói:
Feature, material of the baggage; items inside the bag, packaging:
………………….…………………………………………………………………………………………………………....
………………….…………………………………………………………………………………………………………....
Số thẻ hành lý/ Baggage tag No: ………………………………………………………………………………..……….
 Các điều kiện khác (Vui lòng ghi chi tiết) / Other conditions (Please specify):
………………….…………………………………………………………………………………………………………....
………………….…………………………………………………………………………………………………………....
Thông tin hành trình/ Flight information:
Chuyến bay:
Flight:

Ngày bay:
Date:

Chặng bay:
Segment:

Chuyến bay:
Flight:

Ngày bay:
Date:

Chặng bay:
Segment:

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.
I agree to release and discharge VietJet, their agents, officers and employees from any and all liability which
may be consequential as the result of the travel and/or carriage of passenger and baggage by VietJet as specified
above.
I further agree to indemnify and hold VietJet any and all action, claims and proceeding against VietJet by any
third party or parties including all costs, losses, damages, charges and expenses incidental thereto which may be
suffered by VietJet as the result of the travel and/or carriage by VietJet specified above due to condition specified
below and any possible consequence thereof.
Ngày (Date):……….Tháng (Month):………Năm (Year):…………
Nhân viên phục vụ / Đại diện Hãng
(Handling agent/ Airlines’ Representative)

Hành khách (hoặc Cha, Mẹ, Người được ủy quyền)
Passenger (or Passenger’s parents, authorized person)

Ký & ghi rõ Họ tên / Sign & Full name

Ký & ghi rõ Họ tên / Sign & Full name

03 liên: Hành khách, Cty PVMĐ/GO VJ, Tiếp viên - 03 copies: Passenger, GHA/GO VJ, Cabin crew

