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Wykaz usług dodatkowych oraz dopłat w serwisie międzynarodowym lotniczym
Rozszerzona odpowiedzialność za dokumenty
Usługa pozwala, na życzenie Klienta, rozszerzyć
standardową odpowiedzialność przewoźnika,
zdefiniowaną w warunkach
przewozu przy wysyłce cennych dokumentów,
takich jak np. paszporty, wnioski wizowe i odzyskać
w razie utraty lub uszkodzenia takich dokumentów,
ustaloną, stałą kwotę
odszkodowania w wysokości 1 700 PLN.
Opłata wynosi 17 PLN za przesyłkę.

Importer of Record (IOR)
Usługa umożliwiająca nadawcy wysłanie przesyłki
celnej do odbiorcy, a koszty cła i podatku opłaci
strona trzecia w kraju odbioru lub strona trzecia w
innym kraju pełniąca funkcję
Importer of Records (podmiotu odpowiedzialnego
za uiszczenie opłat celno-podatkowych).
Faktura celna musi zawierać dane rozliczeniowe
importera oraz dane adresowe nadawcy.
Opłata wynosi 80 PLN za przesyłkę.

GoGreen Climate Neutral
Usługa, dzięki której zostaje zneutralizowany
wpływ dwutlenku
węgla emitowanego w czasie transportu każdej
przesyłki międzynarodowej.
Opłata wynosi 0,44 PLN za kg przesyłki, nie mniej
niż 0,44 PLN.
Przesyłka dyplomatyczna
Usługa transportu przesyłek zgodnie z Konwencją
Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961
roku z zachowaniem wszelkich procedur
bezpieczeństwa i poufności.
Usługa w transporcie lotniczym dostępna tylko dla
przedstawicielstw
dyplomatycznych.
Opłata wynosi 22 PLN za przesyłkę.
Duties &Taxes Paid (DTP)
Usługa umożliwiająca opłacenie kosztów cła i
podatku przez Nadawcę lub stronę trzecią, dzięki
czemu nie ponosi ich Odbiorca.
Opłata wynosi 80 PLN za przesyłkę.

Neutral Delivery
Usługa przeznaczona dla Importerów
sprowadzających towary,
które mają być dostarczone do odbiorców bez
informacji o ich wartości. Zaletą jest oszczędność
czasu i pieniędzy potrzebnych na dodatkowy
przeładunek lub magazynowanie.
Opłata wynosi 22 PLN za przesyłkę.
Materiały niebezpieczne
Obsługa i transport towarów sklasyfikowanych jako
materiały
niebezpieczne na zasadach określonych w
przepisach IATA
Dangerous Goods Regulations. Dopłata dotyczy
baterii litowych
w Sekcji IB.
Opłata wynosi 354 PLN za przesyłkę.
Materiały niebezpieczne w ilościach
wyłączonych (EQ)
Obsługa i transport przesyłek zawierających
substancje i produkty niebezpieczne, w ilościach
wyłączonych z ograniczeń
(EQ – Excepted Quantities), przewożonych
zarówno siecią połączeń lotniczych, jak i połączeń
drogowych.
Opłata wynosi 22 PLN za przesyłkę.
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Materiały niebezpieczne w ilościach
ograniczonych (LQ)
Obsługa i transport przesyłek zawierających
substancje i produkty sklasyfikowane jako
materiały niebezpieczne w ilościach
ograniczonych – LQ (Limited Quantities), według
ograniczeń IATA DGR 2.7.
Ta definicja nie uwzględnia: suchego lodu
(UN1845), substancji biologicznych kategorii B
(UN3373), materiałów niebezpiecznych
w ilościach wyłączonych oraz baterii
litowych, które dostępne są w oddzielnej usłudze.

Ograniczone destynacje
Opłata ma zastosowanie, gdy przesyłka
dostarczana do kraju, który
jest przedmiotem ograniczeń handlowych
nałożonych przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ.
Korekta adresu doręczenia
Biuro Obsługi Klienta ustali prawidłowy adres
doręczenia (w obszarze działania danego Service
Center) z Nadawcą lub z Odbiorcą, w przypadku
kiedy adres doręczenia podany przez Nadawcę jest
niedokładny.

Opłata wynosi 88 PLN za przesyłkę.
Opłata wynosi 44 PLN za przesyłkę.
Tereny odległe
Umożliwienie odbioru i doręczenia przesyłki na
obszarach nieobsługiwanych w standardowej
ofercie. Opłata zostanie naliczona za doręczenie na
terenach odległych oraz za odbiór z terenów
odległych.
Opłata wynosi 2 PLN za każdy kg przesyłki, nie
mniej niż 88 PLN.
Niepiętrowalna paleta
Dopłatę stosuje się, gdy paleta w transporcie jest
uznana za niepiętrowalną z powodu jej
opakowania, zawartości albo kształtu
lub gdy jest wyraźnie oznakowana przez Nadawcę
nalepką jako przesyłka „niepiętrowalna”.
Opłata wynosi 354 PLN za przesyłkę.

Element o niestandardowych wymiarach
Obsługa i transport przesyłek o niestandardowych
wymiarach.
Opłata zostanie doliczona do elementu, gdy jeden z
wymiarów przekroczy 120cm.
Opłata wynosi 177 PLN za przesyłkę.
Element o niestandardowej wadze
Obsługa i transport przesyłek o niestandardowej
wadze. Opłata zostanie doliczona do elementu
przekraczającego wagę rzeczywistą 70kg.
Opłata wynosi 177 PLN za przesyłkę.
Podwyższone ryzyko
Opłata dodatkowa jest doliczana, gdy przesyłka
dostarczana jest do kraju, w którym jest
podwyższone ryzyko spowodowane
ciągłym stanem wojny, występują niepokoje
społeczne lub ciągłe zagrożenie ze strony
terroryzmu.
Opłata wynosi 88 PLN za przesyłkę.

Ceny nie zawierają opłaty paliwowej oraz podatku VAT.
Wszystkie usługi podlegają "Ogólnym Postanowieniom Umowy i Zasadom Odpowiedzialności BPS" oraz "Regulaminowi Świadczenia
Międzynarodowych Usług Przwozowych". Cennik usług podstawowych obowiązuje od 13 października 2016.

