
Handling Advice for Unaccompanied Minor 
Intyg för barn som reser ensamma 

Passenger details/Information om passageraren:        Orginal 1st carrier on outward journey 

Family or Surname/Efternamn Given name/Förnamn Age/Ålder Sex/Kön Language/Språk 

Comments/Eventuella kommentarer 

Outward Journey/Utresa Return Journey/Hemresa 

From/Från To/Till Flight No./Flightnr Date/Datum From/Från To/Till Flight No./Flightnr Date/Datum 

Escort on Departure/Ledsagare vid avgång 
Name/Namn 

Escort on Departure/Ledsagare vid avgång 
Name/Namn 

Escort on Departure/Ledsagare vid ankomst 
Name/Namn 

Escort on Departure/Ledsagare vid ankomst 
Name/Namn 

Address/Adress Address/Adress 

Telephone/Telefon Telephone/Telefon

Name of parent or guardian/Namn på förälder eller förmyndare Telephone/Telefon 

Address/Adress Date/Datum 

Filled in at the airport/Fylls i på flygplatsen: 

Signature/Underskrift Issued by/Utställd av Dep.code/Avd. Child`s ref.No/ 
Barnets ref.nr 

I confirm that I have arranged for the above mentioned minor to be accompanied to the airport on departure and on 
arrival by the persons named. These persons will remain at the airport until the flight has departed and/or be available at 
the airport at the scheduled time of arrival of the flight. Escorts must be prepared to show valid ID. 

Should the minor not be met as stated above, I authorize the carrier(s) to take whatever action they consider necessary 
to ensure the minor’s safe custody including return of minor to the airport of departure, and I agree to indemnify and 
reimburse the carrier(s) for the necessary and reasonable costs and expenses incurred by them in taking such action. 

I certify that the minor is in possession of all travel documents (passport, visa, health certificate, etc.) required by 
applicable laws. I, the undersigned parent or guardian of the above mentioned minor, agree to and request the 
unaccompanied carriage of the minor named above and certify that the information provided is accurate. 

Jag bekräftar härmed att jag har anordnat så att ovannämnda barn ledsagas på avreseflygplatsen och möts upp på 
ankomstflygplatsen av de vuxna personer som har angivits. De kommer att stanna kvar på flygplatsen tills planet har 
avgått och/eller vara på plats vid angiven ankomsttid. De vuxna personer som ledsagar och möter upp barnet ska vara 
beredda på att visa upp en giltig legitimation. 

Skulle barnet inte mötas upp vid ankomsten ger jag flygbolaget (flygbolagen) rätt att vidta de åtgärder som det (de) 
finner nödvändiga för att trygga barnets välbefinnande, inklusive att skicka tillbaka barnet till den ursprungliga 
flygplatsen, och åtar mig att kompensera alla utgifter som flygbolaget (flygbolagen) ådrar sig vid sådana åtgärder. 

Jag bekräftar härmed att barnet har alla nödvändiga resedokument (pass, visum, hälsointyg m.m.) som krävs enligt 
lagar och bestämmelser. Jag, barnets förälder eller förmyndare till ovannämnda barn, samtycker till och ber om transport 
för ovannämnda barn utan ledsagare och intygar att informationen som lämnats är riktig.  
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