Formulário para inventário de bagagem
Baggage Inventory and Claim Form

Número de reclamação
Complaint File reference

Este formulário serve para descrição de conteúdos de bagagem em falta já reportada. Não

poderá ser utilizado como meio de notificação de extravio de bagagem
This form is to claim for bags which you have already told us are missing.

It cannot be used to notify us of missing bags for the first time.

Complete um formulário para cada bagagem perdida (Please complete one form for each missing baggage)
Descrição da bagagem perdida (Description of the missing baggage)
Marca

Cor

Brand

Peso

Colour

Weight

Tamanho (pequena, média, grande)
Size (small, medium, large)

Nº rodas

Nº Wheels

Tipo (rígida, tecido)

Type (hard shell, soft shell)

Tipo (troley, saco desportivo)

Tem fecho de correr?

Style (suitcase, sports bag)

Close with zipper?

Forneça qualquer detalhe que considere relevante

Provide any other relevant detail of baggage
Tem etiqueta com nome na bagagem?

Nome e morada que consta na etiqueta

Does your baggage have a label with any name?

Name and address shown on label

Data de compra

Preço/Moeda

Purchase date

Fez seguro para a bagagem?

Is your baggage insured?

Price paid/Currency

Pagou excesso de bagagem?

Nº do recibo do excesso de bagagem

Exccess baggage receipt reference

Did you pay excess baggage?

Nº Etiqueta

Tag number

Descrição detalhada dos conteúdos (Detailed description of the contents)
Nº de

Artigos

( Articles)
j

artigos
Nº of
articles

Srª/ Srº/ Criança/ Bébé/ Outros
Lady`s/Gent`s/Child`s/Infant`s/oth
ers

Cor/ material/Marca/ Tamanho
Colour, material, brand, size

Valor

( Value)

Total (total)

0,00

Declaro que estas informações são verdadeiras
Informamos que qualquer informação falsa, feita intencionalmente, será considerada fraude, e pode resultar numa acção legal por
parte da companhia.
I hereby declare this information to be true and complete.
Please be informed that any false statement that has been made intentionally will be qualified as fraud and may result in the airline filling legal action.

Li e aceito (Read and accepted)

Submit Form

