
Havayolu Hizmet Kusuru 

Havayolu Hizmet Kusuru, havayolu şirketinin iflas etmesi durumunda bilet tutarının tarafınıza iade edilmesini sağlar. Bu 

hizmet, rezervasyon onayı sırasında belirtilmesi durumunda geçerlidir. Garanti kapsamının içeriği aşağıda özet olarak 

gösterilmiştir.

 

Havayolu Hizmet Kusuru ne zaman geçerlidir?

• Rezervasyon onayı sırasında uçak biletinde belirtilmişse.

• Uçak biletinde belirtilen uçuş(lar) iflas nedeniyle havayolu şirketi tarafından (tamamen veya kısmen) iptal edilirse. 

Hizmetin kapsamı ne zaman başlıyor?

• Rezervasyon yaptığınız ve uçuş ücretini ödediğiniz andan itibaren. 

Hangi ödemeleri geri alabilirsiniz? 

• İptal edilen uçuş bileti ücreti. 

• Rezervasyon yapılan bir yolculuk uçuş sırasında iptal edilir ve yeni bir uçuş rezervasyonu yaptırmanız gerektiğinde 

ücretiniz geri ödenecektir: 

 - iptal edilen uçuşun ücreti veya; 

 - direkt olarak gideceğiniz yerden başlayarak dönüş yolculuğunun ücreti.  

Maksimum geri ödeme tutarı nedir? 

• Biletli kişi başına 1500 €.

Havayolu Hizmet Kusuru hangi durumlarda geçerli değildir? 

• (yaklaşan) iflasın sonucu olarak:

-  savaş veya yabancı düşman güçlerinin işgali, düşmanlık veya savaş benzeri operasyonlar (savaş ilanından 

 sonra olsun veya olmasın); 

-  iç savaş, isyan, devrim, isyana dönüşen sivil huzursuzluk, toplumsal karışıklıklar, grevler, olağanüstü haller;

-  askeri ya da diğer darbeler, sıkıyönetim, el koyma, kamu ya da yerel makamlar tarafından ya da hükümet adına  

 bir mülkü yok etme veya zarar verme. 

• maliyetler başka bir hüküm veya sigorta kapsamındaysa.



Havayolu şirketi iflas mı etti? 

• Hemen bizimle iletişime geçin veya doğrudan şu adrese bildirin:

 International Passenger Protection Ltd (Claims Office) IPP House, 

 22-26 Station Road, West Wickham, 

 Kent BR4 0PR, 

 United Kingdom. 

 Tel: (020) 8776 3750, 

 Email: info@ipplondon.co.uk; 

 veya http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp adresinden çevrimiçi olarak 

• Ücretinizi geri ödeme almak için bir ay içinde bizi bilgilendirin. Bir ay içinde tarafımıza herhangi bilgilendirmede bu-

lunmadığınız takdirde, geri ödeme yapmamız mümkün olmayacaktır. 

Özellikler 

• Havayolu Hizmet Kusuru için Hollanda yasaları geçerlidir. 

• Finansal sonuçlar, ayrıca Uluslararası Yolcu Koruması yoluyla hizmetiyle de korunmaktadır.

Ne demek istiyoruz:

• Siz: bileti satın alan ve makbuz üzerinde ismi yazılı olan kişi veya kuruluş. 

• Biz: Gate1.com.tr, Ceresstraat 15 A2, 4811 CA Breda. Ticaret Odası Sicili 52300943.


