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House air waybill form

Гарне слово Це не буде достатньо. Що таке повітряна вайбли (AWB)? Основні моменти про AWB: Авіаперевізник (або через IATA Air Freight Agent) Відвідайте веб-сайт IATA або натисніть тут, щоб завантажити шаблон (див. зразок нижче), який включає формат авіаквитків. 3. Необхідна інформація: Імена та адреси
відправника та відправника Дані авіаперевезень: Всього пакетів, ваг, габаритів, товарного опису, країни виробництва, митної вартості та загальної заявленої вартості для страхування перевезень реквізити та інструкції серійного номера Signature Номер, що складається з тризначного коду повітряного коду,
семизначного коду авіаквитка та ряду квитків на літак. Master and House AWB Існує два типи AWB: House Air Waybill (HAWB) і Master Air Waybill (MAWB). Hawb - це квитанція про товар, виданий вантажовідправником вантажовідправнику, що вважається договором перевезення. Mawb - це транспортний документ,
виданий авіаперевізником згаданому вантажовідправнику. Тому експедиція передбачає будинок і майстер awbs кожен раз, коли повітряний вантаж відправляється з аеропорту в аеропорт. Транспортний контракт за замовчуванням: ISF Чи знаєте ви, що процеси документації AWB були офіційно оцифровані в 2019 році?
За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), структура EWB є більш екологічною без друку довгого паперу і значно знижує людські помилки. Детальні правила та поради щодо реєстрації ви також можете знайти на сайті IATA. Чому я повинен використовувати EWB? За допомогою цього електронного
носія можна спростити нудну паперову документацію і підписати договір на softcopy просто за допомогою функції електронного підпису і цей зручний сервіс безкоштовний! Крім того, ISF полегшує відстеження ваших міжнародних відправлень; все, що вам потрібно, це добре розроблена програма авіаквитків або
вантажне програмне забезпечення, що дозволяє вам мати організовану систему відстеження ISF. GoFreight пропонує комплексний модуль управління повітряними та експортними рахунками. Плануйте DEMO сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як GoFreight може допомогти вам легко керувати відправленням.
Авіаквитки - це документ, який повинен бути або авіаквиток під назвою повітряний літак, з попередньо надрукованим посвідченням перевізника, тобто авіаквиток під назвою нейтральний авіаквиток без попередньо надрукованої ідентифікації передавача перевізника в будь-якій формі і використовується іншим, ніж
авіаперевізник. Вимірювання повітряного ковзання Зовнішні вимірювання повітря повинні бути від 208 мм (8,2 дюйма) до 230 мм Ширина 274 мм (10,8 дюйма) і 305 мм (12 дюймів). Розмір коробок і їх відстань від верхніх країв лівого паперу повинні зберігатися точно так, як зазначено в насадці. Опис пакету повітряних
шляхів авіакомпанії Пакет авіаквитків авіакомпанії повинен бути роздрукований, як зазначено нижче: Оригінал 3 (для вантажовідправника) повинен мати таке ж компонування, формулювання та затінення, як зазначено в Додатку B вкладення; Копія 4 (квитанція про доставку) повинна мати такий самий макет,
формулювання та затінення, як зазначено в Додатку C вкладення; Оригінал 1 (для передавача) і оригінал 2 (для вантажоопорачення) повинні мати таке ж макет, формулювання і затінення, як зазначено в Додатку D вкладення; Всі інші копії повинні мати однаковий макет, формулювання та затінення, як зазначено в
розкладі E вкладення; Авіаквитки авіакомпанії повинні бути не менше восьми примірників і повинні бути позначені в зазначеному порядку. Колір не є обов'язковим, і авіакомпанії приймають барвисті та кольорові квитки на авіалінії. Назва Оригінальний колір 3 (для відправника) - Синя копія 8 (для агента) - Оригінальний
білий 1 (для носія передавача) - Оригінал зелений 2 (для вантажоодержителя) - Рожева копія 4 (квитанція про доставку) - Жовта копія 5 (додаткова копія) - Біла копія 6 (додаткова копія) - Біла копія 7 (додаткова копія) - Біла Якщо ви використовуєте колір, копії мають бути кольоровим або білим папером з відповідним
кольоровим чорнилом, надрукованим на відповідному кольоровому папері , як уже згадувалося вище. Інші копії, з тим же макетом, формулюванням і затінення, що і Schedule E, можуть бути включені в авіакомпанію. Повітряна шляхонагіллі встановлена максимум на п'ять примірників. Вони повинні бути надруковані на
білому папері з підшипником Copy XX (додаткова копія для перевізника), де XX вказує номер копії авіаквитка і може бути розміщений в будь-якому місці повітряного ковзання авіакомпанії після оригіналу 1 (для перевізника); Незважаючи на положення 3.5 і 3.6, коли авіакомпанія використовує автоматизовану систему
для випуску авіаквитків авіакомпанії: авіарейси авіакомпанії повинні бути виконані в пакеті, який включає принаймні три оригінальні копії, інші копії авіаквитків авіакомпанії можуть бути виготовлені автоматизованими засобами спочатку. , на шляху або пункту призначення, якщо це необхідно. , під час міжперемови, не
менше п'яти примірників, один з яких має назву «Оригінал 2 (для вантажовідповсюдника)» та один примірник під назвою «Копія 4 (квитанція про доставку)» повинен бути наданий перевізнику в під час міжпровідної передачі, Коли обмін товаросупровідним файлом не можливий, не менше п'яти примірників, один з яких
називається «Оригінал 2 (для вантажовідповсюдника)» і один примірник має назву «Копія 4 (квитанція про доставку)», повинен бути наданий форвардному перевізнику, Коли можливий обмін товаросупровідним файлом, не обов'язково для надання перевізнику копій квитка. Однак зацікавлені перевізники повинні
погодитися дотримуватися положень Резолюції 600f, авіаквитка (AWB) або авіаквитка, що видається міжнародною авіакомпанією на товари та підтвердження транспортного договору, це титульний документ на товар. Тому авіаквитки не є оборунтованими. Опис Авіаквитки є найважливішим документом, виданим
перевізником безпосередньо або через його уповноваженого агента. Це необочікуваний транспортний документ, який охоплює перевезення вантажів з одного аеропорту в інший. Приймаючи відправлення, вантажний агент IATA діє від імені перевізника, чий рахунок за авіаквитки видається. Авіаквитки мають
одинадцять номерів, які можна використовувати для бронювання, перевірки стану доставки та поточного місця відправлення. Авіаквитки випускаються у восьми комплектах різних кольорів. Перші три примірники класифікуються як оригінальні. Перший оригінальний, зелений колір, є копією передавача носія. Другий,
рожевий за кольором, є копією відправлення. Третій, синій, є копією відправника. Четверта коричнева копія служить квитанцією про доставку або доказом доставки. Інші чотири копії білі. Функції Основними функціями авіаквиток є: Транспортний контракт: За кожним оригіналом повітряної waybill стоять умови контракту
на транспортні документи. Підтвердження отримання товару: Коли відправник доставить товар для пересилання, вони отримають квитанцію. Квитанція є доказом того, що відправлення було повернуто в хорошому порядку і в хорошому стані, і що інструкції з доставки, як міститься в листі відправника інструкції, є
прийнятними. Після завершення, оригінальна копія авіаквитка надається вантажовідправнику як доказ прийняття товару і як доказ законопроекту про договір про вантаж: Авіаквитки можуть бути використані в якості рахунка-фактури або рахунку-фактури, а також допоміжні документи, оскільки це може свідчити про
плату, що сплачується записом, збір за агента або перевізника. Оригінальна копія авіаквитка використовується для страхового бухгалтерського сертифіката перевізника: авіаквиток також може бути використаний як доказ, якщо перевізник здатний застрахувати відправлення і його просять зробити це
вантажовідправником. Митна заява: Хоча митні органи вимагають різних документів, таких як комерційний інвойс, пакувальний список і т.д., авіаквиток також є доказом кількості вантажу, що стягується за переміщений товар і може знадобитися подати для митного оформлення Формат квитка повітряного судна був
розроблений IATA і вони можуть бути використані як для внутрішніх, так і для міжнародних перевезень. Вони доступні в двох формах, логотип авіакомпанії, оснащений авіаквитками і нейтральними авіаквитками. Як правило, повітряні рахунки-фактури розподіляються на IATA вантажоперевезення авіакомпаніями IATA.
Квиток на літак показує: ім'я перевізника його головного офісу звертається до його логотипу заздалегідь надрукованим номером одинадцятизначних авіаквитків Також можна завершити повітряне ковзання через комп'ютеризовану систему. Програма IATA e-Air Waybill (e-AWB) та багатостороння угода e-AWB знімають
зобов'язання транслювати квиток на літак як паперовий документ і, отже, дозволяють документації з вами. [2] Агенти по всьому світу зараз використовують власні комп'ютерні системи для випуску власних рахунків авіакомпаній і вантажних перевізників. Вантажні агенти IATA зазвичай тримають рахунки за повітря від
декількох перевізників. Однак поступово стало важко розмістити ці заздалегідь пронімеровані авіаквитки з ідентифікацією, надрукованою в комп'ютерній системі. В результаті був створений нейтральний повітряний ковзання. Обидва типи авіаквитків мають однаковий формат і планування. Однак нейтральний
повітряний ковзання не має попередньо надрукованого індивідуального імені, адреси головного офісу, логотипу та серійного номера. Термін дії Авіаквитка - це договір, договір, що підлягає виконанню комерційним законодавством. Щоб стати дійсним контрактом, він повинен бути підписаний вантажовідправником або
агентом і перевізником або його уповноваженим агентом. Незважаючи на те, що одна і та ж особа або організація може діяти від імені перевізника і вантажовідправника, повітряне судно повинно бути підписано двічі кожен у відповідних коробках перевізника і вантажовідправника. Обидва підписи можуть бути від однієї
людини. Це також означає, що ковзання повітряного судна повинно бути видано відразу після отримання товару і листа в інструкціях відправника. До тих пір, поки авіарейси не датовані і не підписані двічі, товар не знаходиться на умовах договору і, отже, перевізник не буде нести ніякої відповідальності за товар.
Термін дії повітряного ковзання і, отже, транспортний договір закінчується після поставки вантажу до вантажу (або його уповноваженого агента). Відповідальність за завершення Авіарейси — це договір — договір між вантажовідправником і перевізником. Агент виступає тільки посередником між вантажовідправником і
перевізником. Авіаквитки також є добросовісний контракт. Це означає, що вантажовідправник буде нести відповідальність за транспортування всіх пошкоджень авіакомпанії або будь-якій особі через нерівності, неточності або неповноту на повітряному ковзанні, навіть якщо повітряний ковзання був завершений агентом
або перевізником від його імені, за винятком випадків, коли вантажовідправник (як продавець) доставив товар покупцеві (вантажовідправнику) на основі Ex Works. , і агент був найнятий диктофоном, щоб виступати від його імені в якості договірного перевізника, і звинувачений у нагляді за регулярністю, точністю або
повнотою авіаквитка, відповідно до умов вантажу, узгоджених між вантажем і агентом (як договірним перевізником), включаючи, без обмежень, чи є вантаж NVD (Non ValueD) або VD (Заявлена вартість). Коли офіцер діє в таких умовах, офіцер несе відповідальність за транспорт і всі пошкодження диктофона в
результаті неточності або незавершеності на повітряному ковзанні (коли вантажовідправник включає вантаж на придбаний товар, в будь-якому іншому продажу Інкотермс вантажовідправник несе повну відповідальність, оскільки від імені вантажовідправника не буде агента, який діє від імені вантажовідправника для
продажу Коли відправник підписує ПВТ або видає лист-інструкцію, він одночасно підтверджує свою згоду на умовах договору. Необожнювані накладні є необожнюваними документами, на відміну від відв'язуючих нотаток, які, як правило, обожнюють. Слова необожнюваний чітко надруковані у верхній частині авіаквитка.
Це означає, що авіаквитки є квитанцією лише на товари та транспортним договором і не переводить право власності на товар, зазначений у полі «природа та кількість товарів». Законопроект про океани, якщо він записаний в порядку відправлення і переговорів, може передати право власності на товар і повинен бути
схвалений стороною, яка в кінцевому підсумку приймає товар. Хоча AWB є необожнюваним документом, він може бути використаний як засіб отримання платежу. Це можна зробити через посередницу банку при оплаті через акредитив. Повітряний ковзання, виконаний на умовах акредитива, дозволяє відправнику
пред'явити банку копію авіаквитка відправника разом з рахунком-фактурою та іншими документами, передбаченими в акредитиві, і стягнути фактурна вартість товару, що відправляється в банк. Сума, сплачена банком відправнику, буде списана клієнту банку, який замовив товар і домовився про видачу акредитива.
Товар в повітряному відправленні відправляється безпосередньо стороні (вантажу), названому в акредитиві (Л/С). Якщо товар не відвантажується третій стороні, такій як банк-емітет, імпортер може отримати товар від перевізника до місця призначення без сплати банку-емітеля або диктофона. Тому, якщо готівковий
платіж не був отриманий вантажовідправником або цілісність покупця є беззаперечною, він ризикує довірити товар безпосередньо імпортеру. [3] Якщо використовується акредитив, цей ризик є проміжним банком. Для повітряних відправлень в певні напрямки можна організувати оплату на cod основі (післяплата) і
надати їх безпосередньо імпортеру. Товар не доноситься до імпортера до тих пір, поки імпортер не буде оплачений і не виконає вказівки АВТ. У повітряних вантажах експортер (вантажовідправник) часто наймає вантажовідправника або консолідатора товару для обробки відвантаження товару. Відправник надає лист-
інструкцію від відправника, який уповноважує агента доставки підписувати певні документи (наприклад, AWB) від імені відправника. Повітряний ковзання повинен вказувати на те, що товар був прийнятий до перевезення, і що він повинен бути підписаний або автентифікований перевізником або агентом, призначеним
для або від імені перевізника. Підпис або перевізник повинен бути ідентифікований як носій, а в разі підпису або аутентифікації агента необхідно вказати ім'я та місткість перевізника, від імені якого агент підписує або автентифікує. Міжнародні авіавивізи, що містять консолідовані вантажі, називаються master airfares
(MAWWs). (MAWB). інші документи називаються домашніми авіарейсами (HAWB). Кожна ВАКС містить інформацію про кожне окреме відправлення (відправлення, контент тощо) в рамках консолідації. Міжнародні AWBs, які не консолідуються (один відвантаження на одному рахунку-фактурі) називаються одним AWB.
Повітряний ковзання будинку також може бути створений вантажовідправником. При замовленні відправлення авіакомпанія видає MAWB відправнику, який, у свою чергу, видає свій власний домашній авіарейс своєму клієнту. [3] Будинок Waybill (HAWB) проти Master Air Waybill (MAWB) House Air Waybill (HAWB) House
air waybill (HAWB) є транспортним документом, який використовується в повітряних відправленнях, виданий і підписаний вантажовідправником, як правило, на природному форматі авіаквитків, свідчить про умови перевезення вантажів, як зазначено вантажовідправником. Нейтральні авіаквитки, без попередньо
надрукованої ідентифікації передавача перевізника, можуть бути використані для видачі домашніх авіаквитків. Основні особливості саморобного паузи (HAWB): Waybill air House зазвичай випромінюється в природному форматі авіаквитків. Повітряний запис будинку, виданий і підписаний вантажовідправником без
зазначення будь-якого органу підпису, як перевізника або як агента перевізника. Авіарейси (HAWB) можуть або не підпадають під правила IATA та одну з міжнародних повітряних конвенцій (Варшавська конвенція, Гаазька поправка, Монреальська конвенція тощо) Повітряний ковзання Палати підписується відправником
і встановлює умови транспортування для перспективи вантажовідправника. Авіаквиток «Дім» не містить фактичного договору перевезення перевізника, тому вантажовідправник, зазначений на повітряному ковзанні будинку, не є безпосереднім учасником договору перевезення, зазначеного на головному авіарейсі.
Master Air Waybill (MAWB) Master air waybill (MAWB) - це транспортний документ, який використовується в повітряних відправленнях, випущений і підписаний авіаперевізником або його агентом, як правило, на авіарейсах формату заздалегідь надрукованого перевізника, свідчить про умови перевезення вантажів на
маршрутах перевізника. Рахунки master road також можна ідентифікувати як рахунки-фактури за повітря, а також попередньо надруковане посвідчення особи від передавача перевізника. Основні особливості Законопроекту про основні повітряні шляхи (MAWB): Основний законопроект про повітряні шляхи, як правило,
видається на попередньо надрукованій формі авіаквитків від перевізника-емітеля. Основний повітряний законопроект, виданий і підписаний перевізником або агентом від імені перевізника. На магістерський повітряний шлях (MAWB) поширюються правила IATA та одна з міжнародних повітряних конвенцій (Конвенція
Гаазька поправка, Монреальська конвенція та ін.) Основний повітряний ковзання підписує фактичний перевізник і вказує умови перевезення, щоб диктофон міг мати захист у разі пошкодження або загубленого вантажу при транзиті. Ефірний номер waybill Номер AWB має 11 цифр і 3 частини. Перші 3 цифри є префіксом
авіакомпанії[4][5] Наступні 7 цифр є серійним номером AWB Останньою цифрою є показник управління Показник управління походить від ділення серійного номера на 7 цифр Решта визначає контрольну цифру. Приклад: Серійний номер 8114074, розділений на 7, становить 1159153 з рештою 3. Щоб легко обчислити
решту, можна розділити 7 цифр на 7, потім відняти її повнотою, тобто 8114074 розділити на 7 - 1159153.428571429; 1159153.428571429 - 1159153 - 0.428571429; Помножте результат на 7, і ви отримаєте контрольну фігуру, округливши її вгору або вниз до найближчого цілого. Тут 0,428571429 x 7 - 3000.... тому серійний
номер - контрольний показник становить 81140743. [6] Trivia Частина копії британського авіаквитка Caledonian Airways можна побачити на зворотному шляху обкладинки альбому Band On The Run by Wings. [7] Дивіться також Airfare Bill of lading Bill of sale Waybill References - PDF-файл - IATA, e-AWB, доступ до 28
лютого 2018 - a b Wood, Donald F.; Баронесс, Ентоні; Мерфі, Пол; 2002- 2002. Міжнародна логістика (2-а ілюстрована ред.). AMACOM Американський Div Mgmt Assn. У 1930-х 1990-х 1990-х 1990-х 1990-х 1990-х 1990-х 1990-х х 1990-х 1 Одужав 15 квітня 2009 року. Utopiax.org - Коди літаків і коди квитків - Австралійська
митна служба. Перевірка номера повітряної шляходоріжці. Архів оригіналу за 23 травня 2009. Одужали 2009-04-14. Кришка задньої смуги під час запуску крилами [постійна мертва ланка] оговталася від
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