CONDITIONS OF CARRIAGE

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

By tendering a Shipment to World Courier for
Carriage, Shipper agrees on behalf of all Shipping
Parties that (a) these Conditions govern World
Courier’s Carriage of the Shipment, (b) World
Courier is not a common carrier, and (c) these
Conditions impose no obligation on World
Courier to accept tender of any item for Carriage.
Capitalized words used in these Conditions that
are not defined in the body of these Conditions
have the meaning given to them in the attached
Exhibit incorporated herein.

Передаючи Вантаж Уорлд Кур’єр для
Перевезення, Відправник погоджується від
імені всіх Сторін Відправника, що (а) ці Умови
регулюють Перевезення Вантажів Уорлд
Кур’єр, (b) Уорлд Кур’єр не є загальним
перевізником, та (с) ці Умови не покладають
на Уорлд Кур’єр обов’язку приймати
передання
будь-якого
предмета
для
Перевезення. Терміни з великої літери, що не
визначені в тексті цих Умов, мають значення,
яке їм надається в Додатку до цих Умов, що є
невід’ємною частиною Умов.

1. Shipper's Warranties & Covenants
1. Гарантії та Зобов’язання Відправника
1.1. Shipper represents and warrants that:
1.1.
Відправник заявляє та гарантує, що:
(a) Shipper is the owner (or authorized agent
(a) Відправник
є
власником
(або
of the owner) of the Shipment and is
уповноваженим
представником
authorized to tender the Shipment for
власника) Вантажу та є уповноваженим
Carriage and execute the Waybill;
передати Вантаж для Перевезення та
оформити Транспортну накладну;
(b) all information on the Waybill is accurate,
(b) вся
інформація,
зазначена
у
complete and current, and the Declared
Транспортній накладній, є точною,
Value for Carriage, if any, does not exceed
повною та актуальною, а Оголошена
the value of Shipper's actual interest in
вартість Перевезення, якщо така є, не
the Shipment upon delivery at the
перевищує
фактичного
інтересу
designated destination;
Відправника у Вантажі при доставці у
визначене місце призначення;
(c) the Shipment is prepared, packed,
(c) Вантаж підготовлений, упакований,
labelled and marked properly and
маркований та з проставленими
sufficiently for Carriage and in accordance
етикетками належним та достатнім
with Applicable Law, Shipper has
чином для здійснення Перевезення
obtained all applicable Licences required
відповідно до Застосовного права,
for the Carriage and these Licences will be
Відправник отримав усі відповідні
effective for the Carriage’s duration;
Ліцензії, необхідні для Перевезення та
ці Ліцензії будуть дійсними на період
Перевезення;
(d) none of the Shipping Parties is a
(d) жодна зі Сторін Відправника не є
Prohibited Person or is owned or
Особою до якої застосовуються санкції
controlled by, or is acting on behalf of, a
або не належить до, не контролюється
Prohibited Person;
та не діє від імені Особи до якої
застосовуються санкції;
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(e) no member of the Courier Organisation
will be subject to any sanction, penalty or
claim of any type due to the Carriage of,
or other transaction involving, the
Shipment, including a claim for
infringement of third party intellectual
property rights; and

(e) до жодного із членів Групи Кур’єр не

будуть застосовуватися будь-які санкції,
штрафи або претензії будь-якого
характеру, пов'язані з Перевезенням
або іншою операцією, пов'язаною з
Вантажем, включаючи позови щодо
порушення
прав
інтелектуальної
власності третьої сторони; та
(f) Вантаж не містить:
(i) зброю,
боєприпаси,
вибухові
речовини або предмети, які
можуть містити чи спричинити
розповсюдження паразитів чи
шкідників;
(ii) Забороненого
предмета,
володіння яким чи Перевезення
якого за Транспортною накладною
порушує Застосовне право, або
будь-якого
іншого
предмета,
забороненого для Перевезення
Застосовним
правом
чи
Відповідним органом влади; або
(iii) валюти, злитків, відчужуваних
еквівалентів грошових засобів чи
цінних паперів.
1.2.
Щодо кожного Вантажу, Відправник
погоджується:
(a) вказати у Транспортній накладній, що
вміст Вантажу є крихким, легко
пошкоджуваним у процесі Перевезення
або потребує спеціального поводження
для безпечного Перевезення;
(b) до моменту передання, повідомити
Уорлд Кур’єр про будь-які вимоги щодо
контролю температури для Вантажу,
включаючи його вміст та необхідний
температурний діапазон;
(c) до моменту передання, письмово
повідомити Уорлд Кур’єр про точну
характеристику будь-яких Небезпечних
товарів у Вантажі та, якщо передання
прийнято,
дотримуватись
вимог
Застосовного права та усіх вимог Уорлд
Кур’єр, що стосуються їх Перевезення;
(d) негайно надавати в письмовій формі
всю інформацію, необхідну Уорлд

(f) the Shipment does not include:
(i) weapons, ammunition, explosives or
items likely to harbour or encourage
vermin or pest;

(ii) a Restricted Item the possession or

Carriage of which per the Waybill violates
Applicable Law or any other item
prohibited for Carriage by Applicable Law
or a Relevant Authority; or

(iii) currency,

bullion, negotiable
equivalents or securities.

1.2.

cash

For each Shipment, Shipper agrees to:

(a) indicate on the Waybill if the Shipment’s
contents are fragile, prone to damage
during Carriage or need special handling
for safe Carriage;
(b) prior to tender, notify World Courier of
any temperature control requirements
for the Shipment, including its contents
and required temperature range;
(c) prior to tender, notify in writing World
Courier of the exact nature of any
Dangerous Goods in the Shipment and, if
tender is accepted, comply with
Applicable Law and all World Courier
requirements relating to their Carriage;
(d) promptly provide in writing all
information necessary for World Courier
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to perform the Carriage, including
information about the Dangerous Goods
as required by Applicable Law;

Кур’єр для здійснення Перевезення,
включаючи інформацію про Небезпечні
товари, як того вимагає Застосовне
право;
(e) дотримуватися Застосовного права та
всіх вимог будь-якого Відповідного
органу
влади,
що
стосується
Перевезення, включаючи вимоги щодо
Ліцензії; і
(f) забезпечити
належне
заповнення
вантажоодержувачем всієї документації
щодо імпорту.
1.3.
У випадку порушення будь-якої заяви,
гарантії чи зобов’язання, зазначених в цьому
документі, Відравником, Уорлд Кур’єр може
припинити
Перевезення.
При
цьому,
відповідальність Уорлд Кур’єр за Перевезення
та за Вантаж повністю припиняється та Уорлд
Кур’єр може розмістити Вантаж в будь-якому
місці, яке Уорлд Кур’єр обере для того, щоб
Відправник забрав Вантаж за власні кошти. В
подальшому, Уорлд Кур’єр (a) надасть
Відправнику письмове повідомлення про
будь-які дії, здійснені відповідно до цього
положення, та (b) матиме право вимагати
здійснення Виплат у повному обсязі за такий
Вантаж, разом із додатковою компенсацією за
всі витрати, пов'язані з таким порушенням та
дії Уорлд Кур’єр відповідно до цього
положення.
2. Перевезення та Доставка
2.1. Уорлд Кур’єр залишає за собою право
обрати спосіб та маршрут транспортування (із
зупинками) Вантажу та може об’єднувати
будь-який Вантаж з іншими. Фінальна сума
Виплат буде базуватися на обраних Уорлд
Кур’єр способі та маршруті Перевезення.
Перевезення будь-якого Вантажу залізницею,
морем або внутрішніми водними шляхами
здійснюється Уорлд Кур’єр (а) в якості
представників Відправника та не зумовлює
жодних видів відповідальності для Уорлд
Кур’єр та (b) з дотриманням умов, на яких
перевізник домовився перевозити Вантаж
залізничним транспортом, морем або
внутрішніми водними шляхами.

(e) comply with Applicable Law and all
requirements of any Relevant Authority
relating to the Shipment, including
Licence requirements; and
(f) ensure
the
consignee’s
proper
completion of all import documentation.
1.3. Upon
Shipper’s
breach
of
any
representation, warranty or covenant herein,
World Courier may terminate Carriage. At such
time, World Courier’s responsibility for Carriage
and the Shipment ceases in full and World
Courier may place the Shipment at any location it
selects for retrieval by Shipper at Shipper’s sole
expense. Thereafter, World Courier will (a) give
Shipper written notice of any action taken under
this clause, and (b) be entitled on demand to the
full Charges in respect of such Shipment,
together with additional compensation for all
costs resulting from such breach and World
Courier’s actions under this clause.

2. Carriage & Delivery
2.1. World Courier reserves the right to select the
means and route of transport (with stopovers)
for the Shipment and may consolidate any
Shipment with others. Final Charges will be
based on actual means and routes selected by
World Courier for Carriage. Carriage of any
Shipment by rail, sea or inland waterway is (a)
arranged by World Courier as agent for Shipper
and without liability of any type to World Courier,
and (b) subject to the conditions of carriage of
the rail, shipping or inland waterway carrier
contracted to carry the Shipment.
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2.2. World Courier may subcontract any part of
the Carriage to any member of the Courier
Organisation on any terms whatsoever as
determined solely by World Courier, provided
World Courier remains liable for such
performance. Shipper will make no claim of any
type, whether based in contract, tort, bailment or
any other legal theory, against any member of
the Courier Organisation other than World
Courier in respect of the Shipment and/or
Carriage. Without prejudice to the foregoing, all
defences, exemptions, immunities, limitations
and rights of World Courier hereunder apply to
the entire Courier Organisation and each
member thereof has the right to enforce them as
if such provisions were expressly for its benefit,
and in entering into the Waybill, World Courier,
to the extent of these provisions, is acting for
itself and as agent and trustee for such persons.

2.2. Уорлд Кур’єр може передоручити
Перевезення будь-якому члену Групи Кур’єр
на будь-яких умовах, які визначатимуться
Уорлд Кур’єр одноосібно, за умови, що Уорлд
Кур’єр залишиться відповідальною стороною.
Відправник не висуватиме жодної претензії на
підставі договору, делікту, поруки або будьякої іншої правової теорії проти будь-якого
члена Групи Кур’єр іншого, ніж Уорлд Кур’єр,
щодо Вантажу та/або Перевезення. Без шкоди
для вищевикладеного, усі засоби захисту,
винятки, імунітети, обмеження та права Уорлд
Кур’єр за цими Умовами застосовуються до
всієї Групи Кур’єр та кожен її член має право
вимагати їх виконання так, ніби ці положення
були передбачені в його інтересах, та при
цьому підписуючи Транспортну накладну
Уорлд Кур’єр, у межах цих положень, діє від
свого імені та в якості представника та
довіреної особи для таких осіб.
2.3. Якщо доставку до вантажоодержувача
не може бути здійснено на адресу, вказану в
Транспортній накладній, з будь-яких причин,
що перебувають поза контролем Уорлд Кур’єр
(в тому числі у зв’язку з відмовою
вантажоодержувача
або
Обставинами
непереборної сили): (а) Уорлд Кур’єр поверне
Вантаж в місце його передання або в інше
місце, обране Уорлд Кур’єр, діючи при цьому
розумно та повідомивши Відправника; (б)
Відправник за вимогою сплатить всі кошти та
витрати, включаючи витрати за зберігання, що
виникають з вищесказаного; та (с) Уорлд
Кур’єр не несе жодної відповідальності в
зв’язку з цим.
2.4. Будь-який з членів Групи Кур’єр має
право відкрити та провести інспекцію
(включаючи за допомогою рентгенівського
випромінювання) вмісту Вантажу, включаючи
будь-які дані в електронній формі або
інформацію, що в ньому міститься. Уорлд
Кур’єр не несе відповідальності в будь-якій
формі за таку інспекцію, в тому числі затримку
або шкоду, що виникає в зв’язку з нею.
Негайно після отримання запиту, Відправник
надасть пароль, необхідний для отримання

2.3. If delivery to the consignee at the address
provided on the Waybill cannot be made for any
reason beyond World Courier's control (including
due to the consignee’s refusal or a Force Majeure
Event): (a) World Courier will return the
Shipment to the place of tender or other location
selected by World Courier, acting reasonably,
and notify Shipper; (b) Shipper will pay on
demand all costs and expenses, including storage
charges, arising therefrom; and (c) World Courier
has no liability on account thereof.

2.4. Any member of the Courier Organisation is
permitted to open and inspect (including through
x-ray) a Shipment’s contents, including any
electronic data or information therein. World
Courier is not responsible or liable in any manner
as a result of such inspection, including due to
any delay or damage resulting therefrom.
Promptly upon request, Shipper will provide any
password required to access such electronic data
or information.
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доступу до таких даних в електронній формі
або інформації.

2.5. If Shipper has not appointed a broker for
customs clearance, Shipper (a) appoints World
Courier, other members of the Courier
Organisation and third party brokers selected by
them on behalf of Shipper to act as Shipper’s
agent (and not as principal) in this capacity in all
respects, and (b) will promptly provide all
information and execute all documents
necessary to confirm the appointment and
comply with Applicable Law.

2.5. Якщо Відправник не призначив митного
брокера, Відправник (а) призначає Уорлд
Кур’єр, інших членів Групи Кур’єр та третіх
сторін – митних брокерів обраних ними від
імені Відправника діяти в якості представника
Відправника (але не довіреної особи) в цій
якості у всіх відношеннях, та (б) негайно
надасть усю інформацію та підпише всі
документи, необхідні для підтвердження
призначення та дотримання Застосовного
права.
2.6. Уорлд Кур’єр зберігає виключне право
власності на усі контейнери для пакування
(включаючи охолоджуючі елементи та
прибори для вимірювання температури),
надані в оренду або найм Відправникові.
Відправник одноосібно несе відповідальність
за втрату чи пошкодження (виключаючи
нормальну амортизацію та ушкодження) таких
контейнерів та за їх вчасне повернення Уорлд
Кур’єр після доставки.
2.7. Уорлд Кур’єр не заявляє та не гарантує
жодним чином, та не визнає і виключає
застосування усіх гарантій та інших умов,
застосування яких передбачається законом
або загальним правом в максимально
допустимій мірі.
3. Виплати, Збори, Авансові платежі;
Заборона зустрічного зарахування
3.1. Відправник сплатить Уорлд Кур’єр збори
за Перевезення, що розраховані відповідно до
(а) тарифів, що застосовуються в час та у місці,
де Вантаж передається для Перевезення, або
(б) ставки, виплати та збори, погоджені між
Відправником та Уорлд Кур’єр. Додаткові
витрати можуть стягуватися за особливі
елементи
Перевезення,
включаючи
переміщення та обслуговування Небезпечних

2.6. World Courier retains exclusive ownership of
all packaging containers (inclusive of gel packs
and temperature loggers) rented or leased to
Shipper. Shipper is solely responsible for all loss
or damage (normal wear and tear excluded) to
such containers and is responsible for their
prompt return to World Courier following
delivery.

2.7. World Courier makes no representation or
warranty of any kind and disclaims and excludes
all warranties and other terms implied by statute
or common law to the fullest extent permitted.

3. Charges, Fees, Advances; No Setoffs
3.1. Shipper will pay to World Courier fees for
Carriage calculated in accordance with (a) the
tariff applicable at the time and location where
the Shipment is tendered for Carriage, or (b) the
rates, charges or fees agreed by Shipper and
World Courier. Surcharges may apply for specific
elements
of
the
Carriage,
including
advancements and the handling of Dangerous
Goods. All Charges are exclusive of (x) Relevant
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Authority Levies, and (y) advances and
disbursements to third parties made by World
Courier in connection with the Shipment. Any
Relevant Authority Levies or such advances or
disbursements will be for Shipper’s sole account
and paid by Shipper or reimbursed to World
Courier on demand if first paid by World Courier.

3.2. Charges are payable in full on demand,
unless World Courier, in its sole discretion, grants
credit on any amount payable to World Courier,
in which case the Charges are due in full in World
Courier’s account in available funds no later than
30 days of invoice date. Shipper’s payment
obligations
hereunder
are
absolute,
unconditional and not subject to reduction, setoff, counterclaim or delay. Payment by credit
card is not permitted unless previously agreed in
writing by World Courier. World Courier may
require pre-payment of anticipated Relevant
Authority Levies or third-party advances or
disbursements and any such pre-payment will be
held without interest. If any payment is not
received by the due date, in addition to other
remedies, World Courier will charge a per-day
late payment fee calculated at the rate of the
lesser of (a) 1% per month and (b) the highest
amount permitted by Applicable Law.

4. World Courier's Liability for Loss, Damage,
Delay
4.1. World Courier's liability for loss of, or
damage to, a Shipment for any reason is
determined and limited in accordance with
Compulsory Legislation. Absent Compulsory
Legislation, World Courier will only be liable for
loss or damage to a Shipment caused by its
negligence or wilful misconduct and such liability

товарів. До загальної суми Виплат не входять
(х) Збори, що стягуються Відповідним органом
влади, та (у) авансові платежі і виплати третім
сторонам, зроблені Уорлд Кур’єр у зв’язку з
Вантажем. Відправник є відповідальним за
оплату будь-яких Зборів, що стягуються
Відповідним органом влади, або авансових
платежів та виплат, або, якщо початково такі
виплати були сплачені Уорлд Кур’єр, то
Відправник зобов’язаний компенсувати Уорлд
Кур’єр такі виплати за запитом.
3.2.
Виплати здійснюються в повному
розмірі за запитом, крім випадків, коли Уорлд
Кур’єр самостійно вирішує надати можливість
сплатити будь-яку суму, що підлягає сплаті
Уорлд Кур’єр, в повному обсязі на рахунок
Уорлд Кур’єр наявними коштами не пізніше,
ніж через 30 днів з дати виставлення рахунку.
Обов’язки Відправника зі здійснення оплати за
цими Умовами є абсолютними, безумовними
та не підлягають зменшенню, зарахуванню
зустрічним вимогам або затримці. Оплата
платіжною карткою не дозволяється, якщо
інше не було попередньо узгоджено в
письмовій формі з Уорлд Кур’єр. Уорлд Кур’єр
може
вимагати
попередньої
сплати
передбачуваних Зборів, що стягуються
Відповідним органом влади або авансових
платежів і виплат третім сторонам, та будь-яка
така попередня сплата здійснюватиметься без
нарахування відсотків. Якщо будь-яку оплату
не здійснено в строк, у якості додаткового
засобу правового захисту Уорлд Кур’єр також
щоденно здійснюватиме нарахування пені, що
обраховуватиметься за меншою з наступних
ставок (а) 1% на місяць та (б) найвища сума,
дозволена Застосовним правом.
4. Відповідальність Уорлд Кур’єр за втрату,
пошкодження чи затримку в доставці
4.1. Відповідальність Уорлд Кур’єр за втрату,
пошкодження Вантажу з будь-яких причин
визначається та обмежується Законодавством,
обов’язковим до виконання. За відсутності
Законодавства, обов’язкового до виконання,
Уорлд Кур’єр нестиме відповідальність лише
за втрату або пошкодження Вантажу,
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will not exceed the greater of (a) 22 Special
Drawing Rights per kilo, and (b) US$150; provided
in no event will World Courier’s liability exceed
the lowest of the Shipment’s replacement cost,
repair cost or reconstituted value.

спричинене необережністю або умисним
порушенням, і розмір такої відповідальності
не перевищуватиме найбільше з наступних
значень: (а) 22 Спеціальних прав запозичення
за кілограм, та (б) 150 доларів США; за умови,
що
в
будь-якому
випадку
розмір
відповідальності
Уорлд
Кур’єр
не
перевищуватиме найнижчу суму, необхідну
для заміни Вантажу, його ремонту або
відшкодування вартості.
4.2. Час
доставки
не
гарантується.
Відповідальність Уорлд Кур’єр за затримку
Перевезення Вантажу з будь-якої причини
визначається та обмежується Законодавством,
обов’язковим до виконання. За відсутності
Законодавства, обов’язкового до виконання,
Уорлд Кур’єр не нестиме відповідальності за
втрату
чи
пошкодження,
зумовлених
затримкою у виконанні Перевезення з будьякої причини.
4.3. Окрім випадків, коли це передбачено
Законодавством, обов’язковим до виконання,
Уорлд Кур’єр не нестиме відповідальності за
будь-які:
(a) прямі чи непрямі втрати прибутку,
продажів,
бізнесу,
гудвілу
або
репутації, претензії третіх сторін або
непрямі чи побічні збитки.
(b) втрати чи збитки, спричинені прямо чи
опосередковано Відправником або
будь-якою третьою стороною (в тому
числі особою, залученою Уорлд Кур’єр
в якості представника Сторони
Відправника), включаючи ті втрати чи
збитки, що пов’язані з неналежним
пакуванням Відправника; або
(c) втрати або пошкодження, спричинені
Небезпечними товарами.
4.4. Відправник може збільшити розмір
відповідальності Уорлд Кур’єр відповідно до
положення 4.1. за втрату або пошкодження
Вантажу, зумовлене необережністю або
умисним порушенням Уорлд Кур’єр шляхом
разом (а) зазначення у Транспортній
накладній Оголошеної вартості Перевезення,
що не перевищує 100 000 доларів США, та (б)

4.2. Delivery times are not guaranteed. World
Courier's liability for delay in the Carriage of a
Shipment for any reason is determined and
limited in accordance with Compulsory
Legislation. Absent Compulsory Legislation,
World Courier has no liability for any loss or
damage caused by a delay in performance of the
Carriage for any reason.

4.3. Unless mandated by applicable Compulsory
Legislation, World Courier has no liability for any:

(a) direct or indirect loss of profit, sales,
business, goodwill or reputation, third
party claim or indirect or consequential
loss;
(b) loss or damage caused directly or
indirectly by Shipper or any third party
(including any engaged by World Courier
as agent for the Shipping Parties),
including due to improper packing by
Shipper; or

(c) loss or damage caused by Dangerous
Goods.
4.4. Shipper may increase World Courier’s
liability pursuant to clause 4.1 for loss of, or
damage to, a Shipment arising by World Courier’s
negligence or wilful misconduct by both (a)
entering on the Waybill a Declared Value for
Carriage, in an amount not exceeding
US$100,000, and (b) paying to World Courier a
surcharge as quoted by World Courier therefor;
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provided in no event will World Courier’s liability сплати Уорлд Кур’єр додаткової визначеної
exceed the lowest of the Shipment’s replacement Уорлд Кур’єр суми за це; за умови, що в будьcost, repair cost or reconstituted value.
якому випадку розмір відповідальності Уорлд
Кур’єр не перевищуватиме найнижчу суму,
необхідну для заміни Вантажу, його ремонту
або відшкодування вартості.
4.5. World Courier's maximum aggregate liability 4.5. Загальний
максимальний
розмір
for all events occurring in relation to a Waybill, відповідальності Уорлд Кур’єр за всі випадки,
other than for loss or damage per clauses 4.1 and що можуть виникнути у зв’язку з
4.4, is limited to Charges for the Shipment.
Транспортною накладною, окрім втрати або
пошкодження відповідно до положень 4.1 та
4.4, обмежується Виплатами за Вантаж.
4.6. Receipt by the person entitled to delivery of 4.6. Отримання
Вантажу
особою,
the Shipment without complaint is prima facie уповноваженою на отримання Вантажу, без
evidence of delivery in good condition and per скарг є, за відсутності підтвердження
the Waybill. Notice of loss of, or damage to, a протилежного, доказом здійснення доставки в
Shipment, indicating the nature of the loss or належному
стані
та
відповідно
до
damage, must be provided in writing to World Транспортної накладної. Повідомлення про
Courier upon delivery unless the loss or damage втрату або пошкодження Вантажу, в якому
is not apparent, in which case notice must be зазначено характер втрати чи пошкодження,
provided (a) within the time limit set by повинно бути надане Уорлд Кур’єр в
Compulsory Legislation, or (b) absent письмовій формі після доставки, крім
Compulsory Legislation, within 60 days after the випадків, коли втрата або пошкодження є
date the Shipment is tendered for Carriage. неявними,
тоді
в
такому
випадку
Absent Compulsory Legislation, Claims not made повідомлення надається (а) в строки,
within the time limits provided in the prior встановлені Законодавством, обов’язковим до
sentence are waived in all respects.
виконання,
або
(б)
за
відсутності
Законодавства, обов’язкового до виконання,
протягом 60 днів після дня, в який Вантаж було
передано для Перевезення. За відсутності
Законодавства, обов’язкового до виконання,
Претензії, що не були висунені в строки,
зазначені в попередньому реченні, в будьякому випадку не приймаються.
4.7. The time limit for commencing legal 4.7. Строк для ініціювання процесуальних дій
proceedings against World Courier is set by проти
Уорлд
Кур’єр
встановлюється
Compulsory Legislation. Absent Compulsory Законодавством, обов’язковим до виконання.
Legislation, World Courier is discharged of all За відсутності Законодавства, обов’язкового
liability in respect of the Carriage unless legal до виконання, Уорлд Кур’єр звільняється від
proceedings are duly commenced and written усієї відповідальності за Перевезення, крім
notice thereof given to World Courier within nine випадків, коли процесуальні дії були
months from the date the Shipment was належним чином розпочаті та про це було
tendered for Carriage, unless the proceedings повідомлено Уорлд Кур’єр в строк до 9 місяців
relate to a claim for Charges, in which case such від дня, коли Вантаж було передано для
nine-month period is shortened to three months. Перевезення, та окрім випадків, коли
процесуальні дії стосуються претензії щодо
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Виплат, за якої строк у 9 місяців зменшується
до 3 місяців.
4.8. Крім випадків, передбачених у пункті 4,
Уорлд Кур’єр не буде нести відповідальність,
що виникає з або у зв’язку з Перевезенням.
Заходи захисту, обмеження та виключення
відповідальності, передбачені цими Умовами,
застосовуються до будь-якої дії проти Уорлд
Кур’єр, що виникає з або у зв’язку з
Перевезенням, незалежно від природи
виникнення позову чи на підставі договору,
делікту, поруки або будь-якої іншої правової
теорії. В будь-якому випадку положення про
відповідальність, передбачені пунктом 4, не
повинні бути змінені, розширені або
модифіковні угодами про надання послуг
будь-якого рівня або про якість, замовленням
на поставку чи іншим документом у письмовій
формі, що визначає правила перевезення
Вантажів.
4.9. Жодне положення цих Умов не обмежує
відповідальності Уорлд Кур’єр за смерть або
шкоду здоров’ю, завдані через його
необережністю або умисним порушенням.
5. Відшкодування витрат та страхування
5.1. Відправник відшкодовує кожному члену
Групи Кур’єр будь-які та всі Витрати, що
відшкодовуються, які будь-яким чином
випливають з наступного:
(a) порушень
заяв,
гарантій
чи
зобов’язань, зазначених в цих Умовах;
(b) дій або бездіяльності таких членів
відповідно до інструкцій чи настанов,
наданих
будь-якою
Стороною
Відправника;
(c) відповідальності чи претензій з боку
будь-якої третьої сторони (включаючи
претензії клієнта Відправника та інших
третіх осіб, що діють в якості особи, до
якої
переходить
право
вимоги
Відправника, або цесіонарія), які
перевищують межі відповідальності
Уорлд Кур’єр, незалежно від того, чи
така відповідальність виникає чи
пов’язана з порушенням договору,
недбалістю, умисним порушенням чи

4.8. Except as set forth in clause 4, World Courier
will have no liability arising out of or in
connection with the Carriage. The defences,
limits and exclusions of liability provided for in
these Conditions apply in any action against
World Courier arising out of, or in connection
with, the Carriage, regardless of the nature of the
action whether based in contract, tort, bailment,
wilful misconduct, or other legal theory. In no
event shall the liability provisions in clause 4 be
amended, expanded or modified by any service
level or quality agreement, purchase order or
other writing describing the shipping protocol for
Shipments.

4.9. Nothing in these Conditions limits World
Courier's liability for death or personal injury
caused by its negligence or wilful misconduct.
5. Indemnification & Insurance
5.1. Shipper indemnifies each member of the
Courier Organisation for and against any and all
Indemnifiable Losses in any way arising from:
(a) a breach of the representations,
warranties or covenants herein;
(b) such member’s acts or omissions based
on instructions or directions given by any
Shipping Party;
(c) liability or claims made by any third
parties (including claims by Shipper’s
customer and other third parties acting as
Shipper’s subrogee or assign) in excess of
World Courier’s liability hereunder
regardless of whether such liability arises
from, or in connection with a breach of
contract, negligence, wilful misconduct or
breach of duty by World Courier or a
member of the Courier Organisation; and
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(d) any claim made by a Shipping Party
against any such member other than
World Courier.
5.2. World Courier does not provide insurance of
any kind for Shipments. Shipper is solely
responsible for insuring the Shipment against all
insurable risks to the Shipment’s full insurable
value (including all duties and taxes) and such
insurance must include a waiver of subrogation
provision in favour of each member of the
Courier Organisation.
6. Force Majeure
Neither party is liable to the other for any loss,
delay or non-performance of its obligations
under these Conditions (other than breach of an
obligation to make payment of any sum due
under these Conditions) to the extent due to a
Force Majeure Event. Shipper will reimburse
World Courier for any increase in costs arising
from Carriage of a Shipment on behalf of a
Shipping Party during a Force Majeure Event.

7. General
7.1. A waiver or delay in enforcing these
Conditions will not deprive a party of its right to
act later or due to another breach. These
Conditions: are governed by the laws of England;
constitute the entire agreement between World
Courier and Shipper and supersede prior
agreements regarding Carriage of the Shipment;
and cannot be amended unless each party agrees
in writing. If there is a conflict between these
Conditions and a Waybill, these Conditions will
prevail. The members of the Courier Organization
will have the benefit of all defences, exemptions,
immunities, limitations and rights of World
Courier and have the right to enforce them in
accordance with the provision of the Contracts
(Rights of Third Parties) Act 1999. Except as
expressly provided herein, a person who is not a
party to the Conditions may not enforce, or
otherwise have the benefit of, any provision of

порушенням
зобов’язання
Уорлд
Кур’єр чи членом Групи Кур’єр; та
(d) будь-якої
претензії
Сторони
Відправника щодо будь-якого такого
члена іншого, ніж Уорлд Кур’єр.
5.2. Уорлд Кур’єр не надає страхування для
жодного виду Вантажу. Відправник несе
виключну відповідальність за страхування
Вантажу від усіх страхових ризиків до повної
страхової вартості Вантажу (включаючи усі
мита та податки), і таке страхування повинно
включати відмову від надання права заміни
одного кредитора іншим на користь будьякого члена Групи Кур’єр.
6. Обставини непереборної сили
Жодна зі сторін не відповідає перед іншою
стороною за будь-які збитки, прострочку або
невиконання зобов’язань за цими Умовами
(крім порушення обов’язку здійснити оплату
будь-якої належної суми за цими Умовами) в
тій мірі, в якій вони зумовлені Обставинами
непереборної сили. Відправник відшкодує
Уорлд Кур’єр будь-які витрати, що пов’язані із
Перевезенням Вантажу від імені Сторони
Відправника та що збільшилися під час дії
Обставин непереборної сили .
7. Загальні положення
7.1. Відмова від або затримка виконання
цього Договору не позбавляє сторону
можливості скористатися цим правом пізніше
або у зв’язку з іншим порушенням. Ці Умови:
регулюються правом Англії; є повним текстом
договору між Уорлд Кур’єр та Відправником,
та переважають над всіма попередніми
домовленостями щодо Перевезення Вантажу;
та не можуть бути змінені без попередньої
письмової
згоди
сторін.
У
випадку
розбіжностей між Умовами та Транспортною
накладною, ці Умови матимуть переважну
силу. Члени Групи Кур’єр мають право
користуватися усіма перевагами, винятками,
імунітетами, обмеженнями та правами Уорлд
Кур’єр та мають право вимагати їх
примусового виконання відповідно до
положень Акту про права третіх сторін за
договорами від 1999 року. Крім випадків, коли
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these Conditions under the Contracts (Rights of
Third Parties) Act 1999. If any provision in these
Conditions is determined by a court of competent
jurisdiction to be unenforceable, these
Conditions will be deemed amended to the
minimum extent necessary to render the
otherwise unenforceable provision, and the
remainder of these Conditions, enforceable.

7.2. Unless otherwise required by Compulsory
Legislation, any claims against World Courier
under these Conditions or otherwise arising from
the Carriage will be determined exclusively by the
courts of England to which jurisdiction the
Shipper irrevocably submits. World Courier is
entitled to bring legal proceedings against the
Shipper in the courts of England or in any other
jurisdiction and legal proceedings by World
Courier in one or more jurisdictions will not
preclude legal proceedings by it in any other
jurisdiction, whether concurrent or not. The
prevailing party in any legal action may recover
all costs, including reasonable attorneys’ fees and
expenses.

7.3. Each of the Courier Organisation and the
Shipping Parties: (a) mutually waive and release
the other from any and all liabilities relating to
any claim for loss or damage of any kind arising
out of an Act of Terrorism; and (b) agree to be
solely responsible to the full extent of any and all
loss or damage they or their respective
employees, officers or agents may sustain
resulting from an Act of Terrorism when any
Qualified Anti-Terrorism Technology has been
deployed on account thereof. Notwithstanding
the foregoing, this clause will not be deemed to
limit the scope or extent of the Shipping Parties'
obligations to the members of the Courier
Organisation under clause 5.1.

це прямо передбачено в цих Умовах, особа,
яка не є стороною цих Умов, не може вимагати
виконання жодного з положень цих Умов або
отримувати з них вигоду будь-якого роду
відповідно до положень Акту про права третіх
сторін за договорами від 1999 року. Якщо суд
або інший компетентний орган вирішить, що
певне положення цих Умов не можливо
виконати, ці Умови будуть вважатися
зміненим наскільки це мінімально можливо та
необхідно для того, щоб положення, яке не
можна виконати та інші положення цих Умов,
стали такими, що підлягають виконанню.
7.2. Якщо
інше
не
передбачено
Законодавством, обов’язковим до виконання,
будь-які претензії до Уорлд Кур’єр, що
виникають з цих Умов або у зв’язку з
Перевезенням, будуть вирішуватися виключно
судами Англії, юрисдикцію яких Відправник
безвідклично визнає. Уорлд Кур’єр має право
ініціювати процесуальні дії проти Відправника
в судах Англії або в судах будь-якої іншої
юрисдикції, та процесуальні дії, ініційовані
Уорлд Кур’єр, в судах однієї чи більше
юрисдикцій не виключають можливість
ініціювання процесуальних дій в будь-якій
іншій юрисдикції, діючих одночасно чи ні.
Сторона, що виграла спір у будь-якій справі,
має право на відшкодування усіх витрат,
включаючи розумні витрати на послуги
юристів.
7.3. Кожен член Групи Кур’єр та Сторони
Відправника: (а) взаємно відмовляються та
звільняють одна одну від будь-якої
відповідальності, що виникає з претензії про
відшкодування збитків чи шкоди, що
спричинені Терористичним актом; та (b)
погоджуються самостійно нести повну
відповідальність за збитки або шкоду, яких
можуть зазнати вони самі або їх працівники,
посадові особи або представники у зв’язку з
Терористичним актом, у зв’язку з чим будь-яка
Спеціальна анти-терористична технологія була
використана. Тим не менше, це положення не
має на меті обмежити предмет або обсяг
зобов’язань Сторін Відправника перед
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членами Групи Кур’єр відповідно до пункту
5.1.
7.4. У цих Умовах: (а) посилання на сторону чи
положення є посиланням на сторону, на яку
поширюються Умови, або на положення цих
Умов; (b) посилання на особу включає фізичну
особу, юридичну особу або громадське
об’єднання без створення юридичної особи
(не зважаючи на те, чи вони є самостійною
юридичною особою); (с) будь-яке посилання
на термін «Відправник» означає посилання на
«Сторони Відправника»; та (d) термін
«включаючи» означає «включаючи без
обмежень»,

7.4. In these Conditions: (a) a reference to a
party or a clause is to a party subject to, or a
clause of, these Conditions; (b) a reference to a
person includes a natural person, corporate or
unincorporated body (whether or not having
separate legal personality); (c) any reference to
the term “Shipper” is deemed a reference to the
“Shipping Parties”; and (d) the term “including”
means “including, without limitation”.

Definitions Exhibit

Визначення термінів

"Act of Terrorism" has the meaning ascribed to
that term under the SAFETY Act.
"Applicable Law" means any and all laws,
regulations and rules applicable to the
exportation, importation, transportation, storage
and handling of the Shipment and to any
obligation or activity related to these Conditions.

«Терористичний акт» має значення терміну
визначеному в Акті «Про безпеку».
«Застосовне право» означає всі та будь-які
закони, норми та правила, що застосовуються
до експорту, імпорту, транспортування,
зберігання та обробки Вантажу та до будь-яких
зобов’язань чи дій, що пов’язані з цими
Умовами.
«Перевезення» означає усі послуги, що
надаються Уорлд Кур’єр або від його імені у
зв’язку з Вантажем, включаючи його
пакування після передачі, транспортування,
імпорт,
експорт,
митне
оформлення,
розпакування у зв’язку з доставкою,
зберігання при транзитному перевезенні та
пов’язану з цим документацію та обробку.
«Виплати» означає всі збори та виплати, що
підлягають сплаті Уорлд Кур’єр відповідно до
Умов.
«Законодавство, обов’язкове до виконання»
означає будь-який з наступних нормативноправових актів, у випадках коли вони в
обов’язковому порядку застосовуються на
будь-якій стадії Перевезення та в тій мірі, коли
від їх положень не можна відступити або їх
змінити:
(a) Конвенція для уніфікації деяких
правил, що стосуються міжнародних
повітряних перевезень, підписана у м.

"Carriage" means all services performed by or on
behalf of World Courier in relation to a Shipment,
including packing after tender, transporting,
importing, exporting, customs clearance,
unpacking in connection with delivery, in-transit
storage and related documentation and
handling.
"Charges" means all fees and charges payable to
World Courier in accordance with the Conditions.
"Compulsory Legislation" means any of the
following when it applies compulsorily to any
stage of the Carriage, to the extent it cannot be
waived or modified:

(a) the Convention for the Unification of
Certain Rules Relating to International
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Carriage by Air, signed at Warsaw, 12
October 1929, as amended;
(b) the
Guadalajara
Supplementary
Convention (1961);
(c) the Convention for the Unification of
Certain Rules for International Carriage by
Air, signed at Montreal, 28 May 1999;

Варшава 12 жовтня 1929 року зі
змінами;
(b) Гвадалахарська конвенція (1961 року);

(d) the Convention on the Contract for the
International Carriage of Goods by Road
(CMR) (Geneva, 19 May 1956); or
(e) any other international convention or
national law.
"Conditions" means these Conditions of Carriage
and the Waybill.
"Courier Organisation" means World Courier
and its subsidiaries and affiliates and their
respective directors, officers, employees, agents
and subcontractors, excluding any third party
engaged by World Courier solely as agent for any
Shipping Party.

"Dangerous Goods" means any item which is or
may become dangerous, hazardous, noxious
(including radioactive materials), inflammable,
explosive or that otherwise presents a risk of
damage or injury of any type to property or
person.
"Declared Value for Carriage" means the
Declared Value for Carriage, if any, indicated on
the Waybill.
"Force Majeure Event" means hazards or
dangers incident to a state of war or belligerency;
any act or restraint or other guidance, restriction
or prohibition of any government or public
authority acting with actual or apparent
authority; a public health emergency of
international concern, strikes, riots, or civil unrest
(whether or not involving World Courier’s
employees); fires, water damages, floods,
tremors, earthquakes, mudslides, snowstorms,
tornadoes, hurricanes, monsoons, eruptions and
other natural disasters and extreme weather

(c) Конвенція для уніфікації деяких правил
міжнародних повітряних перевезень,
підписана у м. Монреаль 28 травня
1999 року;
(d) Конвенція про договір міжнародного
автомобільного перевезення вантажів
(КДПВ) (м. Женева, 19 травня 1956
року); або
(e) будь – які інші міжнародні договори
або національне законодавство.
«Умови» означає ці Умови Перевезення та
Транспортну накладну.
«Група Кур’єр» означає Уорлд Кур’єр та її
дочірні підприємства та афілійовані особи та їх
директори, посадові особи, працівники,
представники
та
субпідрядники,
за
виключенням будь-якої третьої сторони,
залученої Уорлд Кур’єр виключно в якості
представника
для
будь-якої
Сторони
Відправника.
«Небезпечні товари» означає будь-який
предмет, який є або може бути небезпечним,
ризиковим,
шкідливим
(включаючи
радіоактивні матеріали), легкозаймистим,
вибуховим або який іншим чином може
створювати ризик завдання збитків або
пошкодження будь-якому майну чи людині.
«Оголошена вартість Перевезення» означає
Оголошену вартість Перевезення, зазначену в
Транспортній накладній, за наявності.
«Випадок непереборної сили» означає ризик
або небезпеку, що зумовлюється станом війни
або збройного конфлікту; будь-яку дію чи
заборону або вказівку, застереження або
заборону, введену урядом чи державним
органом, що має фактичні або дорозумілі
повноваження
(повноваження,
що
передбачаються відповідно до обставин);
надзвичайну ситуацію у сфері охорони
здоров’я, що має міжнародне значення,
страйки, повстання, масові заворушення
(незважаючи на те, чи залучені до них
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conditions; and/or acts of God and/or any other працівники Уорлд Кур'єр); пожежі, збитки,
circumstances outside the party’s control.
спричинені
водою,
повені,
поштовхи,
землетруси, селі, снігопади, торнадо, урагани,
мусони, виверження та інші стихійні лиха та
екстремальні погодні умови; та/або явища
стихійного характеру та/або будь – які інші
обставини, що не належать від волі сторін.
"Indemnifiable Losses" means any and all costs, «Витрати, що відшкодовуються» означає
losses, expenses, demands, claims, actions, будь-які та всі кошти, витрати, видатки,
causes of action, judgments, assessments, вимоги, претензії, позови, причини позовів,
damages, amounts paid in settlement of actions судові рішення, оцінки, збитки, суми, сплачені
or claims, obligations, recoveries, deficiencies, при врегулюванні спорів та претензій,
liabilities, fines, penalties, costs and fees, зобов’язання, відшкодування, недостачі,
including court costs and reasonable attorneys' відшкодування шкоди, пеню, штрафи, витрати
fees and expenses.
та збори, включаючи судові витрати та розумні
витрати на послуги юристів.
"Licences" means all import and export licences «Ліцензії» означає всі експортні та імпортні
and other authorizations relating to the ліцензії, а також інші дозволи, що стосуються
Shipment necessary for the Carriage, including Вантажу та необхідні для Перевезення,
any required by Applicable Law or any Relevant включаючи всі ті, що вимагаються згідно з
Authority.
Застосовним правом або Відповідним
органом влади.
"Prohibited Person" means any individual or «Особа, до якої застосовуються санкції»
entity with whom transactions are restricted or означає будь-яку фізичну або юридичну особу,
prohibited under any sanction, prohibition or операції з якою обмежені або заборонені на
restriction imposed by any state, country, підставі санкцій, заборон чи обмежень, що
supranational or international governmental введені будь-якою державою, країною,
organization or any Relevant Authority.
наднаціональною чи міжнародною урядовою
організацією або Відповідним органом влади.
"Qualified Anti-Terrorism Technology" has the «Спеціальна анти-терористична технологія»
meaning ascribed to that term under the SAFETY має значення, яке надається цьому терміну в
Act and expressly includes certified cargo Акті «Про безпеку» та явно включає
screening facilities and any associated services сертифіковані засоби для перевірки вантажу
offered by any member of the Courier та
будь-які
супровідні
послуги,
що
Organisation.
пропонуються членом Групи Кур’єр.
"Relevant Authority" means any customs «Відповідний орган влади» означає будьauthority, customs inspection station, airport який митний орган, орган митного контролю,
authority, national civil aviation authority орган
аеропорту,
національний
(including the International Air Transport уповноважений орган з питань цивільної
Association and International Civil Aviation авіації (включаючи Міжнародну асоціацію
Organisation) and any other authority having повітряного транспорту та Міжнародну
jurisdiction over any element of the Carriage or організацію цивільної авіації) та будь-який
the Shipment.
інший орган, що має юрисдикцію щодо певної
складової Перевезення чи Вантажу.
"Relevant Authority Levy" means value added «Збір, що стягується Відповідним органом
tax and any other tax, duty, levy, charge, deposit влади» означає податок на додану вартість та
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or outlay imposed by a Relevant Authority and/or
any expenses incurred in complying with the
requirement of any Relevant Authority with
respect to a Shipment.

"Restricted Item" means any cargo or item that
is subject to any import or export sanction,
prohibition or restriction imposed by any state,
country,
supranational
or
international
governmental organization or any Relevant
Authority.
"SAFETY Act" means the Support Anti-Terrorism
By Fostering Technologies Act of 2002, 6 USC
§441 et seq., of the United States of America, and
the regulations promulgated thereunder.
"Shipment" means all items (including packing or
packaging materials) tendered to, and accepted
by, World Courier for Carriage under one Waybill.
"Shipper" means the person named as shipper
on the Waybill.
"Shipping Parties" means the Shipper,
consignee, receiver, owner of the Shipment and
anyone else with an interest in the Shipment.
"Special Drawing Rights" means the Special
Drawing Rights defined by the International
Monetary Fund.
"Waybill" means the duly authorized waybill
accompanying a Shipment or any shipping
document, label, receipt, electronic entry, order
form or any other means issued or provided by
World Courier that preserves a record of the
Carriage to be performed with respect to the
Shipment.
"World Courier" means the World Courier
company appearing on the Waybill.

будь-який інший податок, мито, збір, плату,
внесок або виплати, що стягуються
Відповідним органом влади, та/або будь-які
витрати, понесені у зв’язку з виконанням
вимог будь-якого Відповідного органу влади,
що стосуються Вантажу.
«Заборонений предмет» означає будь-який
вантаж чи предмет, що підпадає під імпортні
або експортні санкції, заборони чи
обмеження, введені будь-якою державою,
країною, наднаціональною чи міжнародною
урядовою організацією або Відповідним
органом влади.
Акт «Про безпеку» означає Акт «Про протидію
тероризму
шляхом
удосконалення
технологій» від 2002 року 6 USC §441 et seq.
Сполучених Штатів Америки, та нормативні
акти, що були розроблені відповідно до нього.
«Вантаж» означає всі предмети (включаючи
упаковку та пакувальні матеріали) передані та
прийняті Уорлд Кур’єр для Перевезення за
Транспортною накладною.
«Відправник» означає особу, що вказана як
відправник в Транспортній накладній.
«Сторони Відправника» означає Відправника,
вантажоодержувача, отримувача, власника
Вантажу та будь-яку іншу особу, що
зацікавлена у Вантажі.
«Спеціальні права запозичення» означає
Спеціальні права запозичення, визначені
Міжнародним Валютним Фондом.
«Транспортна накладна» означає належним
чином оформлену транспортну накладну на
Вантаж або інший транспортно-супровідний
документ, етикетку, квитанцію, електронний
ключ, бланк замовлення або будь-який інший
інструмент, виданий або наданий Уорлд
Кур’єр, який містить інформацію про
відповідне Перевезення Вантажу.
«Уорлд Кур’єр» означає компанію Уорлд
Кур’єр, яка вказана в Транспортній накладній.
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