
        

 

 

 

                                                                                                                                                   Додаток 

                                                                                                                                                   до Договору №          від                р. 

 

Заявка   
про надання транспортно-експедиторських послуг  

№       від                 р. 
 

1. ТОВ «_______» (Експедитор), в особі Директора _____________, що діє на підставі Статуту - надає транспортно-

експедиторські послуги та  

___________________(Клієнт), в особі директора _________________, що діє на підставі Статуту - замовляє,  приймає 

та оплачує  узгоджені нижче послуги:  

Узгоджений  об'єм послуг: (Завантаження порожнього контейнера на машину, 

страхування порожнього контейнера, транспортування 

контейнера за маршрутом ______________________, 

оформлення контейнера в порту, завантаження контейнера на 

борт судна, морський фрахт _________________________, 

видання коносаменту, експедиторська винагорода та ін.)   

Вид транспорту (авто/море/змішаний):        

Маршрут:  

Кількість та  тип  контейнерів  20’dv/40’dv/40’hc:        

Найменування та код вантажу згiдно  з  ТНЗЕД:   

 Вага брутто вантажу:    

Вид пакування, кількість місць:         

Вартість вантажу згідно інвойсу:  

Вантажовiдправник:  
Адреса завантаження:  

Адреса митного оформлення вантажу:  

Особа, відповідальна за завантаження, митне 

оформлення, службовий та мобільний телефони: 

  

Узгоджена вартість послуг, включаючи плату 

експедитору: 

екв. _______ долларів США за контейнер згідно курса НБУ на 

дату виставлення рахунку 

Заплановане судно:  

Номер букінгу, судноплавна лінія: 

ПІБ водія, телефон: 

   

Узгоджена дата  акту надання послуг 

(обрати потрiбне за подією)  

 

 

 дата відвантаження зі складу /заводу відправника; 

 дата оформлення митної декларації (замитнення);  

 дата доставки вантажу в порт відправлення; 

+ дата завантаження вантажу на борт судна (дата 

судовиходу) 

Додаткові умови:  

2. Експедитор зобов'язується надавати повну інформацію про відвантаження, рух та прибуття вантажів узгодженим 

способом. У найкоротший термін повідомляти  про кожну значну затримку при перевезенні вантажу, а також у разі аварії 

та втрати вантажу. 

3. На підставі рахунків Експедитора  Клієнт зобов'язується  оплатити  узгоджені послуги, а також : 

 - додаткові витрати за понаднормовий простій контейнерів в порту і кінцевому місці призначення (демерредж, детеншн, 

зберігання) за тарифами судноплавної лінії і порту призначення; 

 - додаткові витрати за простій кожного автотранспорту на завантажені/розвантажені/митному оформлені в розмірі 

еквівалента 50 (п’ятдесят) доларів США за кожну почату добу простою. До простою зараховуються також вихідні і 

святкові дні, якщо автомобіль прибув до місця завантаження/розвантаження, замитнення/розмитнення не пізніше ніж за 

36 годин  до закінчення робочого дня, що передує вихідному чи святковому дню; 

 - додаткові заходи контролю (зважування, рентген, огляд) за тарифами відповідного терміналу; 

 - додаткові витрати та штрафні санкції за перевантаження автомобіля, які поніс Експедитор у зв'язку з організацією та 

виконанням перевезення вантажу Клієнта. 

4. Експедитор доводить, що судноплавна лінія залишає за собою право знімати контейнери з навантаження і переносити  

їх на наступні  судовиходи на свій розсуд, а також змінювати вантажний план без узгодження зi стороною, що розмicтила 

букінг. За вищевказані дії Лінії / його агента Експедитор відповідальності не несе. 

 

Експедитор: Клієнт: 

 


