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Peste 20.000 de pasageri, afectati de zborurile anulate si întârziate de pe
aeroporturile din România, în mai (analiza)

Cele 57 de zboruri anulate si 116 zboruri întârziate înregistrate pe aeroporturile din România, în luna mai,
au afectat peste 20.000 de pasageri, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicata luni.
Conform datelor centralizate de FlightClaim.ro, unul dintre cei mai importanti jucatori din Europa în ceea ce
priveste obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, întârzierile au avut o durata de trei pâna la
sapte ore si au afectat atât zborurile directe, cât si conexiunile pe aeroporturi mari din Europa. Astfel, multi dintre
cei peste 20.000 de pasageri afectati au ajuns cu întârziere la destinatie, iar altii chiar au pierdut conexiuni
intercontinentale si zboruri pe distante lungi.
Aeroportul care a întâmpinat un numar ridicat de curse anulate si întârziate este "Henri Coanda" din Bucuresti, iar
companiile aeriene care au avut curse cu probleme sunt predominant companiile low-cost, precum Ryanair, Wizz
Air si Blue Air.
Specialistii mentioneaza ca, în functie de durata întârzierii, pasagerii care se confrunta cu probleme de întârzieri
sau anulari ale curselor aeriene pe care le-au contractat sunt eligibili la compensatii între 250 si 600 de
euro/persoana, plus alte cheltuieli.
Cu toate acestea, sub 2% dintre acesti pasageri se preocupa sa solicite compensatia de 250, 400 sau 600 de euro de
la companiile aeriene sau prin firmele specializate.
"Acest procent extrem de mic se datoreaza slabei cunoasteri a drepturilor pasagerilor, dificultatilor de a intra în
contact direct cu compania aeriana sau pur si simplu lipsei de timp. Procesul este foarte simplu: pasagerul nu
plateste nimic, trimite detaliile zborului catre firma care se ocupa de obtinerea compensatiei, semneaza o
împuternicire, iar firma respectiva se ocupa de tot procesul cu compania aeriana, asta însemnând uneori inclusiv
actionarea în instantele judecatoresti. Tot procesul dureaza în medie doua luni si de cele mai multe ori pasagerul
primeste compensatia de pâna la 600 de euro de la compania aeriana, din care firma care s-a ocupat de obtinerea
compensatiei opreste un comision pentru administrarea cererii pasagerului", explica olandezii de la FlightClaim.ro
FlightClaimEU.com, companie specializata în asistarea pasagerilor cu zboruri întârziate, anulari sau overbooking
pentru a obtine compensatiile legale de la companiile aeriene, este prezenta pe piata europeana de doi ani si în
România de un an.
Compania FlightClaim.ro a obtinut, pâna în prezent, compensatii pentru 20.000 de pasageri din întreaga Europa si
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pentru 5.000 de pasageri din România.
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