FORMULÄR FÖR SÄRSKILDA BEHOV
MSC Crociere är lyhörda för sina passagerares behov, och strävar hela tiden efter att ge bästa möjliga service efter alla aktuella
internationella standarder. För att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst som är anpassad efter just dina behov, ber vi dig att
läsa igenom det här formuläret noga och fylla i det ordentligt vid bokningstillfället. På så sätt kan vi förhandsarrangera inför din
ombordstigning, så att din hytt blir så bekväm som möjligt, och även informera dig om hur det är ombord på det fartyg du valt
och eventuella svårigheter du kan träffa på. Vi har vidtagit alla åtgärder för att se till att innehållet i detta formulär är korrekt,
men MSC Crociere vill ändå ge dig rådet att höra efter på din resebyrå för att få den mest aktuella informationen.
PASSAGERARUPPGIFTER
BOKNINGSNR.: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
ANSÖKANDES FÖRNAMN OCH EFTERNAMN: . . .................................................................................................................................................................................
FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: .............................................................................................................................................................................................................
ADRESS: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
KONTAKTUPPGIFTER (telefon, e-post etc.): . . ..................................................................................................................................................................................................
LEDSAGARES FÖRNAMN OCH EFTERNAMN (om ledsagare behövs):.. ..........................................................................................................................
OBS: Det kan vara nödvändigt med ledsagare, beroende på hur pass självständig passageraren är samt val av hytt.
UPPGIFTER OM FÖRÄLDER/FÖRMYNDARE
OBS: Om den ansökande är minderårig och/eller har ett mentalt funktionshinder, ska detta formulär fyllas i och undertecknas
av en vårdnadshavande förälder eller en förmyndare. Uppgifter om denna person måste lämnas.
FÖRNAMN OCH EFTERNAMN: ...............................................................................................................................................................................................................................
FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT: .............................................................................................................................................................................................................
ADRESS: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
BEHÖRIGHET: .. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
UPPGIFTER OM KRYSSNINGEN
FARTYG: ............................................................................................................ AVGÅNGSDATUM: . . ......................................................................................................................
BESKRIVNING AV PAKET:

£ ENDAST KRYSSNING

£ KRYSSNING OCH FLYGRESA

HYTTNR: . . ........................................................................................................ HANDIKAPPANPASSAD HYTT ÖNSKAS: £ JA

£ NEJ

MSC Crociere rekommenderar kraftigt att passagerare med nedsatt rörelseförmåga – oavsett typ av tillstånd och dess
allvarlighetsgrad – begär logi i en specialutrustad hytt, eftersom det kan orsaka svårigheter och olägenheter om man bor
i en vanlig hytt.
MEDICINSKA UPPGIFTER
LÄKARINTYG OM LÄMPLIGHET FÖR ATT RESA PÅ KRYSSNINGEN:
(och i förekommande fall på flyget)

£ JA

£ NEJ

SJUKDOM(AR): .............................................................................................................................................................................................................................................................................
MEDICINSK BEHANDLING SOM BEHÖVS OMBORD: ....................................................................................................................................................................
HJÄLPMEDEL/UTRUSTNING ATT TA OMBORD: ....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MSC Crociere vill påminna om att det är helt ditt eget ansvar att ta ombord eventuella mediciner och/eller utrustning som
du kan behöva under kryssningen, då sådant material kanske inte finns att få från sjukvårdsinrättningarna ombord. Det är
också helt ditt eget ansvar att hantera mediciner och genomgå eventuell annan behandling som behövs i sjukvårdscentret
ombord efter din egen läkares anvisningar. MSC Crociere råder dig kraftigt att ha dina mediciner och/eller din medicinska
utrustning i handbagaget.

MSC Crociere S.A. - Chemin Rieu, 12-14 - 1208 Geneva - Switzerland

1 av 4

BEHOV AV SPECIALKOST: .. ..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MSC Crociere påminner om att du när du har kommit ombord även ska upplysa om dina behov av specialkost i receptionen
och/eller hos hovmästaren. MSC Crociere åtar sig att tillhandahålla måltider för glutenallergiker uteslutande ombord på
fartygen MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Poesia och MSC Divina, endast
under resor i Medelhavet och norra Europa. Alla motorfartyg har ett urval förhandspackade glutenfria produkter ombord
under alla rutter.
ALLERGIER: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
GRAVIDITET:

£ JA

£ NEJ

VECKA: .............................................................................

MSC Crociere informerar gravida kvinnor om att de måste uppvisa ett läkarintyg som innehåller deras ålder, hur långt
graviditeten är framskriden och eventuella tidigare graviditeter, eventuella åkommor i samband med graviditeten samt
andra relevanta faktorer. Intyget ska bekräfta deras lämplighet att vara med på den föreslagna resan, samt graviditetsveckan.
MSC Crociere vill också upplysa om att sjukvårdsinrättningarna och utrustningen ombord kan vara tekniskt otillräcklig
för barnafödande eller för att hantera graviditetskomplikationer, samt att det under en kryssning kan uppkomma
omständigheter som utgör en möjlig risk för graviditeten (t.ex. fartygets gungande rörelser, ogynnsamt väder, trötthet
under utflykter, plötsliga väderomslag, kraftigt buller och eventuella busstransporter etc.).
LEDARHUND:

£ JA

£ NEJ

MSC Crociere välkomnar ledarhundar ombord på sina kryssningsfartyg, förutsatt att de är vid god hälsa och att alla de
dokument finns till hands som behövs för att komma in i de länder som besöks under kryssningen (i synnerhet inom
EU måste djuret ha ett obligatoriskt ID-dokument som utfärdas av behörig hälsovårdsmyndighet, stämplat inom de 24
timmarna närmast före resan av en veterinärkirurg som intygar djurets fysiska hälsa). MSC Crociere meddelar passageraren
i förväg angående den typ av hytt som djuret får vara i, eventuella inrättningar som finns tillgängliga för det och relevanta
arrangemang för ombordstigning på och avstigning från fartyget. Passageraren för sin del åtar sig att 2 av 4 vara personligen
ansvarig för omvårdnad, matning och allmän skötsel av djuret under hela den tid som tillbringas ombord (i förekommande
fall med hjälp av ledsagare eller medresenär).
ANDRA BEHOV: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HJÄLP OMBORD OCH/ELLER I HAMNEN
PASSAGERARENS GRAD AV SJÄLVSTÄNDIGHET: .. ..............................................................................................................................................................................
BEHÖVER PASSAGERAREN HJÄLP MED OMBORDSTIGNING/AVSTIGNING?

£ JA

£ NEJ

UPPGIFTER OM HJÄLP SOM BEHÖVS: ..............................................................................................................................................................................................................
MSC Crociere upplyser passagerarna om att särskilda transportmedel från och till terminalen kan medföra extra kostnader
som passageraren ska betala. Om sådana tjänster behövs och finns tillgängliga, åtar sig MSC Crociere att meddela dig i
förväg om detaljerna.
UPPGIFTER OM RULLSTOL
BESKRIVNING:
£ ELEKTRISK

£ HOPFÄLLBAR

£ SCOOTER

£ ANNAN LIKNANDE ELEKTRISK

UTRUSTNING, BATTERI SOM ANVÄNDS:
£ GEL

£ TORRT

MSC Crociere upplyser passagerarna om att våta batterier inte får tas ombord på fartygen.
MÅTT UPPFÄLLD:

cm . . .............................. x cm .. .................................. x cm . . ..........................

MÅTT IHOPFÄLLD:

cm . . .............................. x cm .. .................................. x cm . . ..........................

VIKT:

kg ...............................
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HJÄLP PÅ FLYGPLATSEN OCH/ELLER UNDER FLYGRESAN
MSC Crociere upplyser dig om att varje flygplats och flygbolag har sina egna restriktioner, och vi ber dig därför att meddela
oss i god tid om eventuella särskilda behov, så att vi kan vidarebefordra informationen till flygbolaget i tillräckligt god tid för
att dina behov ska kunna tillgodoses. Eftersom flygbolaget är en tredje part och inte MSC Crociere, kan det i vilket fall som
helst ta några dagar att få bekräftat att den service du behöver finns tillgänglig. Möjlighet att använda din egen rullstol för
att komma upp för trapporna/genom dörren till flygplanet kan finnas beroende på avreseflygplats.
UPPGIFTER OM OMBORDSTIGNING:
£	 WCHR (Passageraren kan använda trapporna och förflytta sig från planets ingång till sin tilldelade plats)
£	 WCHS (Passageraren kan INTE använda trapporna, men kan förflytta sig från planets ingång till sin tilldelade plats)
£	WCHC (Passageraren är rörelsehindrad, d.v.s. kan INTE använda trapporna och INTE förflytta sig från planets ingång
till sin tilldelade plats)
SVÅRIGHET ATT GÅ LÅNGA AVSTÅND (särskild hjälp efterfrågas från flygbolaget och/eller flygplatsen för förflyttningen
mellan incheckningen och gaten ut till planet, eller från avstigningsgaten till ankomstområdet):
£ JA
£ NEJ
BEHOV GÄLLANDE SITTPLATSEN UNDER FLYGRESAN:.. ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEDICINSK UTRUSTNING SOM BEHÖVS UNDER FLYGRESAN:. . .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BEHOV AV SÄRSKILD KOST UNDER FLYGRESAN:. . ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MSC Crociere upplyser också om att:
Fartyget har begränsade sjukvårdsinrättningar och medicinsk utrustning, vilket kan innebära att de är tekniskt otillräckliga
för behandling av ditt tillstånd och eventuella komplikationer i samband med det, och att sjukvårdspersonalen kanske inte
har den särskilda expertis som krävs.
De transportmedel som används till utflykter (tillhandahålls av tredje part och inte av MSC Crociere, och ingår inte i
semesterpaketet) är kanske inte alltid tekniskt lämpade för dina särskilda behov.
Kaptenen har i alla händelser befogenhet, efter rådgivning från läkaren ombord, att efter sitt eget omdöme vägra låta dig
gå ombord, och även kräva att du går iland när som helst och i vilken hamn som helst, på din egen bekostnad, för den
händelse att din säkerhet kan komma att äventyras på fartyget.
Den som kontrollerar de personliga uppgifter som frivilligt lämnas av dig genom att du fyller i det här formuläret, är i
enlighet med relevant lagstiftning MSC Crociere S.p.A., med registrerat huvudkontor på Via Agostino Depretis 31, Neapel
(Italien), och det är mot dem som de rättigheter som föreskrivs i reglerna ovan kan tillämpas. Dina personliga uppgifter
kommer att behandlas i full överensstämmelse med den aktuella lagstiftning som gäller, och kommer inte att avslöjas
för tredje part, utom när det är nödvändigt att avslöja dem för att fullfölja kontraktsmässiga skyldigheter eller till följd av
juridiska krav eller när det är uttryckligen tillåtet i lagen. I vilket fall som helst kommer inte dina uppgifter att delas.
MSC Crociere intygar slutgiltigt att det inte är när man fyller i och undertecknar det här formuläret som försäljningsavtalet
för semesterpaketet egentligen börjar gälla. Detta avtal är fortfarande underställt bekräftelse från företaget, vilket också
fastställs i de allmänna försäljningsvillkoren.
Undertecknad intygar att:
-- d
 en information som anges ovan är fullständig och sanningsenlig och att han/hon samtycker till att den behandlas i
enlighet med villkoren ovan,
-- h an/hon har läst och godkänner de allmänna villkoren för försäljning och transport, som ingår i den aktuella broschyren
från MSC Crociere,
-- h an/hon har informerat sin egen läkare om alla omständigheter som gäller det valda semesterpaketet, och att läkaren har
iakttagit dessa omständigheter och därefter utfärdat ett intyg som bekräftar lämpligheten att vara med på kryssningen
(och i förekommande fall flygresorna) och som bifogas till detta formulär,
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-- h an/hon har informerats helt och hållet om alla omständigheter som kan vara skadliga för hans/hennes hälsa och
säkerhet, och att han/hon med full kunskap om dessa fakta har bestämt sig för att köpa semesterpaketet, och därmed
accepterar riskerna i samband med det, och alltså också fritar MSC Crociere S.A., dess ombud, försäkringstagare,
försäkringsbolag, fartygsägare, kaptenen och besättningen på fartyget och/eller alla andra parter som på något sätt är
inblandade (gemensamt kallade för ”företaget”), från allt civilt och/eller straffrättsligt ansvar till följd av akuta sjukvårdsfall
i samband med hans/hennes eget medicinska tillstånd där sjukvårdshjälpen ombord är otillräcklig, bristfällig eller
otillgänglig,
-- a tt han/hon också fritar företaget från allt civilt och/eller straffrättsligt ansvar i samband med medicinsk behandling
och vård, där han/hon frivilligt istället underställer sig att den utrustning fungerar som han/hon tar ombord och som i
allmänhet gäller alla frågor som anges ovan.

Datum .. ....................................................................................

Under tecknat

.....................................................................................................................................................
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