Isenção de responsabilidade
A ser preenchida, assinada e entregue obrigatoriamente durante o check-in do seu cão ou gato

Eu, ………………………………………………, certifico, como dono(a) do animal para o qual o check-in será efetuado (ou a pessoa
que viaja com esse animal) que:
1. O meu cão não pertence às categorias 1 ou 2 tais como definidas pelo regulamento francês.
2. Se morfologia semelhante à de um cão das categorias 1 ou 2, tenho um comprovante veterinário específico
(diagnose) para atestar que o meu cão não pertence às categorias 1 ou 2.
3. O meu cão ou o meu gato não é braquicéfalo (o animal não tem o nariz arrebitado ou achatado).
Lista das raças de cães e gatos com nariz arrebitado
4. O meu cão ou o meu gato não apresenta fraqueza física, não está machucado nem sob tranquilizantes.
5. Fui informado(a) de que, em caso de conexão em certos aeroportos, especialmente em Paris-Charles de Gaulle e
Paris-Orly, devo obrigatoriamente ir buscar meu animal no ponto de conexão e fazer novamente o seu check-in
para o próximo voo. Entendo que é de minha responsabilidade respeitar as formalidades do país de conexão (visto
se necessário).
6. A caixa de transporte do meu cão ou meu gato está conforme às normas IATA listadas no documento anexo
"Condições de Aceitação de um Cão ou Gato no Porão em um Voo da Air France". Ela está em perfeito estado, é
adaptada ao tamanho do meu animal e munida de um sistema de fechamento eficaz.
 Entendo que é de minha responsabilidade me informar sobre os regulamentos relativos aos animais em vigor nos
países de origem, destino e conexão, se aplicável, (vacinas, quarentena, etc.) e certifico estar em posse de toda a
documentação de identificação e sanitária necessária para a viagem do meu animal (lista não exaustiva):
a. Sua carteirinha ou certificado de vacinação com todas as vacinas obrigatórias em dia.
b. Seu passaporte europeu, para qualquer viagem dentro da União Europeia, fornecido e preenchido por um
veterinário habilitado, certificando que o meu animal pode ser identificado e foi devidamente vacinado.
 Tomei conhecimento e aceito todas as condições definidas nesse documento, bem como no site da Air France.
 Entendo que a Air France reserva-se o direito de recusar o transporte do meu animal e não assumirá nenhuma
responsabilidade pelos custos incorridos (taxas de alteração de reserva, estadia em hotel, taxas de canil, etc.) caso
essas condições não sejam respeitadas. O mesmo se aplicará em caso de recusa da aceitação do animal na chegada,
justificada pelo não respeito do regulamento do país de destino nesse assunto.
De qualquer maneira, reconheço ter sido informado(a) e aceito que, em caso de recusa de aceitação do meu animal a
bordo, pelos motivos acima, o meu próprio transporte também poderá ser recusado. Por conseguinte, a minha viagem só
será possível se eu encontrar um cuidador* para o meu animal, sem acarretar nenhuma despesa por parte da Air France.

Sobrenome, nome:

Assinatura:

Não escrever nada no quadro abaixo.

Data:

/

/

N° do Voo :

AF

*O abandono de um animal é repreensível criminalmente.

Destino:

Condições de Aceitação de um Cão ou Gato no Porão em um Voo da Air FranceFrance

Importante: certos cães e gatos são proibidos no porão nos voos da Air France
- Os cães das categorias 1 e 2, tais como definidas pelo regulamento francês, são proibidos nos voos da Air France.
Se o seu cão puder vir a ser assimilado, por uma simples semelhança, a um cão das categorias 1 ou 2, você deve apresentar um
comprovante veterinário específico (diagnose) que ateste que o seu animal não pertence a nenhuma dessas duas categorias.
Em caso de dúvida e sem o comprovante veterinário, o seu cão não será aceito.
- Os cães e gatos que têm uma morfologia braquicéfala (com nariz arrebitado), inapta para o transporte no porão, também são
proibidos nos voos da Air France. Consulte a lista das raças de cães e gatos com nariz arrebitado.

Condições relativas à caixa de transporte (norma IATA – International Air Transport Association)







A estrutura da caixa deve ser constituída apenas de fibra de vidro ou plástico rígido.
Se a caixa tiver rodas, elas devem ser retiradas. Se retráteis, elas devem ser bloqueadas com fita adesiva.
A portinhola deve conter um sistema de fechamento centralizado que trave ao mesmo tempo os dois trincos de segurança
situados nas partes de cima e de baixo. (a)
As dobradiças da portinhola devem ultrapassar em pelo menos 1,6 cm o rebordo horizontal situado em cima e embaixo da
portinhola. (b)
As 2 partes da estrutura devem ser obrigatoriamente unidas com parafusos. (c)
A caixa deve dispor de uma tigelinha vazia fixada na portinhola e acessível sem abrir a caixa.

Conforme ao transporte no porão

Proibida para o transporte no porão

Você deve checar se a sua caixa está conforme às normas IATA, de acordo com os pontos listados acima, mesmo se a
menção "homologada IATA" estiver marcada.

Outras condições para o conforto e o bem-estar do seu cão ou seu gato







O cão ou o gato deve poder ficar de pé, com a cabeça totalmente levantada, sem tocar na parte de cima da caixa. Portanto, a
altura da caixa usada deve ultrapassar em 5 cm a altura do animal na posição de pé até a ponta das orelhas ou da cabeça. É
obrigatório que ele possa se virar e deitar confortavelmente.
O animal não poderá ser hidratado durante a viagem, até a chegada ao destino. Assim, ele deve beber água o suficiente antes
do check-in.
O fundo da caixa deve estar coberto com um cobertor, papel jornal ou outro material absorvente. Palha é proibido.
O animal não deve usar coleira nem focinheira. Esses acessórios também não devem ser deixados na caixa.
O cão ou o gato não deve apresentar sinais de fraqueza física, nem estar machucado ou sob tranquilizantes.

