
Quy định chung về
hàng hóa cấm gửi & quy định
miễn trừ trách nhiệm
đền bù, bồi thường

I.   HÀNG HÓA CẤM GỬI

- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh, gây nghiện.

- Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.  

- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự 
công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  

- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô 
nhiễm môi trường.

- Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất, 
nhập khẩu.

- Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận. 

II. QUY ĐỊNH MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỀN BÙ, BỒI THƯỜNG

- Hàng hóa đã được giao đúng thoả thuận.

- Hàng hóa bị hư hại, mất mát do lỗi của bên gửi hàng.

- Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy do nội dung bên trong vi 
phạm các qui định cấm gửi của pháp luật hoặc do không xác minh được nguồn gốc, 
xuất xứ.

- Người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc giao 
hàng dẫn đến các thiệt hại như hàng hoá hư hỏng do để lâu, bị phạt vi phạm, bị tịch 
thu hàng hoá.

- Chú ý: Hàng hóa cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hoặc hóa đơn GTGT đi 
kèm. Nếu không, Nhất Tín Logistics không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa bị 
Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng thu giữ theo quy định của pháp luật.  
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