
The Client hereby assigns to FLYCOMP.GE full ownership and

legal title to his/her Claim, meaning any claim against the airline

for monetary and goodwill compensation, damages or refund

pursuant to Regulation (EC) No 261/2004, the Montreal

Convention 1999 (MC99), or as a gesture of goodwill in relation

to the above operated flight(s) identified by the booking

reference pursuant to the T&C.

ამ დოკუმენტზე ხელმოწერით კლიენტი ანიჭებსშპს ფლაი

კომპს სრულ საკუთრებასა და იურიდიულ უფლებებს მის

პრეტენზიაზე, რაც მოიცავს ნებისმიერ მოთხოვნას

ავიაკომპანიის მიმართ ფულადი კომპენსაციისა ან სხვა

კეთილგანწყობის გამომხვატველ ჟესტზე, რაც მიმართული

იქნება (EC) No 261 / 2004 წ., მონრეალის 1999 წლის

კონვენციის (MC99), ან სხვა საჰაერო მგზავრების უფლებების

რეგულაციით გათვალისწინებული ზიანის

ასანაზღაურებლად, რომელიც მითითებულია ზემოთ

დაჯავშნის ნომერზე T&C-ის შესაბამისად.

The Client authorizes FLYCOMP.GE to request the operating

carrier not to process his/her personal data in relation to the

Claim pursuant to applicable personal data protection laws,

except only to verify the Claim. The Client understands that

this means that he/she cannot accept any direct contact or

payment from the operating carrier.

კლიენტი უფლებას აძლევს ფლაი კომპს, მოსთხოვოს

ოპერატორს, არ დაამუშაოს მისი პერსონალური მონაცემები

სარჩელთან დაკავშირებით პერსონალური მონაცემთა

დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა

მხოლოდ პრეტენზიის შემოწმებისა. მომხმარებელს ესმის,

რომ ეს ნიშნავს, რომ მას არ შეუძლია მიიღოს პირდაპირი

კონტაქტები ან გადახდები ოპერატორისგან.

If the assignment pursuant to this assignment form is declared

invalid for any reason, the assignment form shall be considered

a power of attorney granted by the Client to FLYCOMP.GE ,

pursuant to which FLYCOMP.GE is granted exclusive power,

with full substitution right, to:

თუ ზემოთაღნიშნული დავაის მოგვარება ვერ მოხდება

მოლაპარაკების საფუძველზე ეს ფორმა შესაძლებელი

იქნება ჩაითვლოს, როგორც კლიენტის მიერ ფლაი

კომპსისთვის მინიჭებული მინდობილობა, რომლის

მიხედვითაც კომპანია იძენს ექსკლუზიურ

უფლებამოსილებას ქვემოთ ჩამოთვლილ ქმედებებზე,

კერძოდ:

- represent the Client legally before third parties in relation to

the Claim;

- კანონიერად წარმოადგინოს კლიენტი მესამე პირების

წინაშე სარჩელთან დაკავშირებით;

- obtain every type of information required, as well as to

initiate information requests with respect to any civil or

administrative law proceeding and to initiate complaints with

the respective courts or administrative bodies responsible for

the enforcement of air passenger rights regulation on behalf of

the Client;

- მოიპოვოს ყველა სახის საჭირო ინფორმაცია, აგრეთვე

მოახდინოს ნებისმიერი სამოქალაქო სარჩელის ან

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების შესახებ

საჩივრების წამოწყება შესაბამის სასამართლოებში ან

ადმინისტრაციულ ორგანოებში, რომლებიც

პასუხისმგებელნი არიან კლიენტის სახელით საჰაერო

მგზავრთა უფლებების რეგულირების აღსრულებაზე;

- initiate, conduct and undertake anu type of negotiations as

well as legal - judicial (including, but not limited to arbitrations

and any other public or private dispute resolution bodies) and

extrajudicial (including but not limited to Civil Aviation Agencies)-

measures appropriate to collect Client's Claim from the

operating carrier;

- ნებისმიერი ტიპის მოლაპარაკებების წამოწყება და

წარმართვა, ასევე სამართლებრივი - სასამართლო (მათ

შორის, არბიტრაჟი და სხვა საჯარო თუ კერძო დავების

გადამწყვეტი ორგანო) და არასასამართლო (მათ შორის,

მაგრამ არ შემოიფარგლება, სამოქალაქო ავიაციის

სააგენტოები)- აუცილებელი ზომები. კლიენტის

განცხადების შეგროვება გადამზიდველისგან;

- request the operating carrier not to process his/her personal

data in relation to the Claim pursuant to applicable personal

data protection laws, except only to verify the Claim;

- მოთხოვოს მესამე პირს რომ არ დაამუშაოს მისი კლიენტის

პერსონალური მონაცემები, პერსონალური მონაცემთა

დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა სარჩელთან

დაკავშირებით პრეტენზიის გადამოწმებისა;

- collect and receive payments in relation to the Claim on the

Client's behalf;

- შეაგროვოს და მიიღოს გადახდები კლიენტის სახელით

პრეტენზიასთან დაკავშირებით;

- is entitled to perform any other action and procedure for the

protection of Clients’s interest, envisaged by the Georgian, EU

and any other applicable legislation.

- უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი სხვა

ქმედება და პროცედურა რომელიც გათვალისწინებულია

საქართველოს, ევროკავშირის და სხვა კანონმდებლობით.


