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POLÍTICA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS (COVID-19)  
VERSÃO#16 - 11 de JANEIRO de 2021 

 
PASSAGEIROS EM POSSE DE BILHETE ALITALIA (055) 

 
ATENÇÃO! Essa versão da política de reproteção altera e substitui todas as anteriores. 

 
===============================================================================================  
 
O Governo Brasileiro emitiu em 18 de março de 2020 regras para facilitar os passageiros e companhias aéreas com relação ao 
impacto da pandemia COVID-19, que foram alteradas e integradas em 5 de agosto de 2020 por meio da Lei Federal número 
14.034/20. Essas regras entraram em vigor a partir da publicação oficial, que foi em 19 de março de 2020, enquanto as alterações 
entraram em vigor em 6 de agosto de 2020. Em 30 de dezembro de 2020, o Governo emitiu a Medida Provisória 1.024, que entrou 
em vigor em 31 de dezembro de 2020. 
 

 
1. POLÍTICA DE REPROTEÇÃO PARA VOOS NÃO CANCELADOS  
 
Passageiros com bilhetes Alitalia com as seguintes características: 

 Emitidos no Brasil; 

 Emitidos até 31 de outubro de 2021; 

 Qualquer destino; 

 Data de viagem original a partir de 19 de março de 2020 até 31 de outubro de 2021  
 
podem solicitar até o dia 31 de outubro de 2021: 
  
Opção 1#: Reemissão sem penalidade – alteração de data 

 

Para o mesmo destino na mesma classe de reserva que o bilhete original ou na primeira classe imediatamente superior 
disponível (sem a necessidade de cobrança de diferença tarifária), desde que na mesma cabine.  

Os passageiros poderão reagendar a nova data de viagem, mantendo os mesmos destinos do bilhete original dos voos 
operados pela Alitalia, para qualquer data disponível no período de 12 (doze) meses a contar da data do seu voo 
original.  

Antes de realizar a solicitação de alteração de data, é necessário proceder ao cancelamento da viagem, que deverá 
ser feito antes da data agendada para o embarque.  

 

 Em caso de bilhetes comercializados pela AZ e operados por outras companhias:  

Reemissão sem penalidade exclusivamente na mesma classe de reserva que o bilhete original e na mesma 
cabine.  

 
Reemissões sem penalidade poderão ser feitas pela Central de Atendimento da Alitalia ou diretamente na agência de 
viagem emissora do bilhete original. Endosso obrigatório: SKCHG COVID-19 BRA  
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Opção #2: Voucher de Crédito (TCV)  
 
No mesmo valor do bilhete adquirido ou de valor proporcional para bilhetes já parcialmente utilizados.  
Antes de realizar a solicitação do Voucher de Crédito (TCV), é necessário proceder ao cancelamento da viagem, que 
deverá ser feito antes da data agendada para o embarque. 
 
O Voucher de Crédito (TCV) será válido somente para a aquisição de: 
- Bilhetes com destinos operados pela Alitalia; 
- Bilhetes com origem/destino de cidades brasileiras operados por outra companhia aerea (Gol, Latam ou Azul) que 
fazem conexão com os voos AZ intercontinentais (GRU-FCO-GRU ou GIG-FCO-GIG), desde que emitidos pela Alitalia 
(bilhetes 055) ou 
- EMD para serviços da Alitalia 
 
e deverá ser utilizado dentro do período de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento do 
Voucher de Crédito (TCV). Após esse prazo, o Voucher de Crédito (TCV) perderá a validade.  
 
O Voucher de Crédito (TCV) será emitido em nome do passageiro como consta no bilhete original, mas poderá ser 
utilizado em nome do próprio ou de terceiros.  
 
O valor do Voucher de Crédito (TCV) não poderá ser convertido em moeda e não poderá ser reembolsado.   
 
A solicitação do Voucher (TCV) deve ser realizada antes da partida do voo ao qual o passageiro pretende renunciar ou 
também após a data de partida do voo desde que o passageiro cancele a reserva original antes da partida (no-show 
não possui direito a exigir nova reserva). 
 
Para solicitar o voucher (TCV), preencha o formulário de solicitação de TCV, disponível no site da Alitalia: 
https://www.alitalia.com/pt_br/fly-alitalia/news-and-activities/news/info-flights/changing-travel-plans.html 
 
Opção #3: Reembolso 
 
Caso as opções de reemissão ou Voucher de Crédito (TCV) não forem aceitas, o reembolso será de acordo com a regra 
tarifária, no valor do bilhete ou no valor parcial referente a trechos do bilhete que ainda não foram utilizados, como 
segue: 
 

 Solicitações de Reembolso recebidas entre 19 de março a 18 de agosto de 2020 e após 31 de dezembro de 
2020: 

o Os reembolsos serão realizados de acordo com as regras tarifárias do bilhete aéreo e processados pela 
Alitalia em até 12 (doze) meses, contados a partir da data do voo cancelado. 

 

 Solicitações de Reembolso recebidas entre 19 de agosto e 30 de dezembro de 2020: 

o Os reembolsos serão realizados de acordo com as regras tarifárias do bilhete aéreo e processados 
pelas Agências de Viagens ou pela Central de Atendimento da Alitalia em até 7 (sete) dias, contados a 
partir da data da solicitação do passageiro. 

o Os reembolsos de bilhetes aéreos adquiridos através de Agências de Viagens serão processados pelas 
Agências através do método de reembolso automático disponível no sistema de reservas GDS. Nestes 
casos, as Agências de Viagens serão responsáveis por cumprir o prazo de processamento dos 
reembolsos em até 7 (sete) dias, contados a partir da solicitação do passageiro.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.alitalia.com/pt_br/fly-alitalia/news-and-activities/news/info-flights/changing-travel-plans.html
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2. POLÍTICA DE REPROTEÇÃO – VOOS CANCELADOS, INTERROMPIDOS OU COM ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS 
 
Passageiros com bilhetes Alitalia com as seguintes características: 

 Emitidos no Brasil; 

 Emitidos até 31 de outubro de 2021; 

 Qualquer destino; 

 Data de viagem original a partir de 19 de março de 2020 até 31 de outubro de 2021  
 
podem solicitar até o dia 31 de outubro de 2021: 
  
Opção #1: Reemissão sem penalidade  

 

Para o mesmo destino na mesma classe de reserva que o bilhete original ou na primeira classe imediatamente superior 
disponível (sem a necessidade de cobrança de diferença tarifária), desde que na mesma cabine.  
Os passageiros poderão reagendar a nova data de viagem, mantendo os mesmos destinos do bilhete original dos voos 
operados pela Alitalia, para qualquer data disponível no período de 12 (doze) meses a contar da data do seu voo 
original. 
 

 Em caso de bilhetes comercializados pela AZ e operados por outras companhias:  

Reemissão sem penalidade exclusivamente na mesma classe de reserva que o bilhete original e na mesma 
cabine.  

 
Reemissões sem penalidade poderão ser feitas pela Central de Atendimento da Alitalia ou diretamente na agência de 
viagem emissora do bilhete original. Endosso obrigatório: SKCHG COVID-19 BRA  
 
Opção #2: Voucher de Crédito (TCV) com BÔNUS – Válido apenas para passageiros que comunicaram o 
cancelamento até 08 de dezembro de 2020 
 
No mesmo valor do bilhete adquirido ou de valor proporcional para bilhetes já parcialmente utilizados, com um bônus 
de valor fixo conforme tabela abaixo: 
 

Bônus para voos cancelados (convertidos em reais) 

VOOS DOMÉSTICOS (ITÁLIA) €15,00 

VOOS INTERNACIONAIS (EUROPA) €15,00 

VOOS INTERCONTINENTAIS €60,00 

 
O Voucher de Crédito (TCV) será válido somente para a aquisição de: 
- Bilhetes com destinos operados pela Alitalia; 
- Bilhetes com origem/destino de cidades brasileiras operados por outra companhia aerea (Gol, Latam ou Azul) que 
fazem conexão com os voos AZ intercontinentais (GRU-FCO-GRU ou GIG-FCO-GIG), desde que emitidos pela Alitalia 
(bilhetes 055) ou 
- EMD para serviços da Alitalia 
 
e deverá ser utilizado dentro do período de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento do 
Voucher de Crédito (TCV). Após esse prazo, o Voucher de Crédito (TCV) perderá a validade.  
 
O Voucher de Crédito (TCV) será emitido em nome do passageiro como consta no bilhete original, mas poderá ser 
utilizado em nome do próprio ou de terceiros.  
 
O valor do Voucher de Crédito (TCV) não poderá ser convertido em moeda e não poderá ser reembolsado.   
 
O Valor do Bônus não é aplicado para passageiros com idade inferior a 02 (dois) anos. 
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Para solicitar o Voucher de Crédito (TCV), preencha o formulário de solicitação de TCV, disponível no site da Alitalia: 
https://www.alitalia.com/pt_br/fly-alitalia/news-and-activities/news/info-flights/changing-travel-plans.html 
 
Opção #3: Voucher de Crédito (TCV) - Válido apenas para passageiros que comunicaram o cancelamento após 09 de 
dezembro de 2020 
 
Caso o passageiro não aceite a remarcação sem multa ou não haja opções de remarcação disponíveis, ele terá o direito 
de solicitar um voucher não reembolsável (TCV) no valor igual ao valor da passagem adquirida ou seu valor residual, 
válido para o compra combinada ou isolada de: 
 
- Bilhetes com destinos operados pela Alitalia; 
- Bilhetes com origem/destino de cidades brasileiras operados por outra companhia aerea (Gol, Latam ou Azul) que 
fazem conexão com os voos AZ intercontinentais (GRU-FCO-GRU ou GIG-FCO-GIG), desde que emitidos pela Alitalia 
(bilhetes 055) ou 
- EMD para serviços da Alitalia 
 
e deverá ser utilizado dentro do período de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento do 
Voucher de Crédito (TCV). Após esse prazo, o Voucher de Crédito (TCV) perderá a validade.  
 
O Voucher de Crédito (TCV) será emitido em nome do passageiro como consta no bilhete original, mas poderá ser 
utilizado em nome do próprio ou de terceiros.  
O valor do Voucher de Crédito (TCV) não poderá ser convertido em moeda e não poderá ser reembolsado.   
 
A solicitação do Voucher (TCV) deve ser realizada antes da partida do voo ao qual o passageiro pretende renunciar ou 
também após a data de partida do voo desde que o passageiro cancele a reserva original antes da partida (no-show 
não possui direito a exigir nova reserva). 
 
Para solicitar o voucher (TCV), preencha o formulário de solicitação de TCV, disponível no site da Alitalia: 
https://www.alitalia.com/pt_br/fly-alitalia/news-and-activities/news/info-flights/changing-travel-plans.html 
 
Opção #4: Reembolso 
 
Reembolso integral sem penalidade do valor do bilhete ou o valor parcial efetivamente pago.  A devolução do valor 
pago poderá ser realizada como segue: 
 

 Solicitações de Reembolso recebidas entre 19 de março a 18 de agosto de 2020 e após 31 de dezembro de 
2020: 

o Os reembolsos serão realizados sem multas e processados pela Alitalia em até 12 (doze) meses, 
contados a partir da data do voo cancelado. 

  

 Solicitações de Reembolso recebidas entre 19 de agosto e 30 de dezembro de 2020: 

o Os reembolsos serão realizados sem multas e poderão ser processados pelas Agências de Viagens ou 
pela Central de Atendimento da Alitalia em até 7 (sete) dias, contados a partir da data da solicitação 
do passageiro. 

o Os reembolsos de bilhetes aéreos adquiridos através de Agências de Viagens serão processados pelas 
Agências através do método de reembolso automático disponível no sistema de reservas GDS. Nestes 
casos, as Agências de Viagens serão responsáveis por cumprir o prazo de processamento dos 
reembolsos em até 7 (sete) dias, contados a partir da solicitação do passageiro.  

 
AVISO LEGAL 

 A Alitalia respeita toda a legislação e regulamentação brasileira, especialmente a Resolução ANAC 400/2016, Resolução 
ANAC 556/2020, a Lei Federal 14.034/2020, a Resolução 563/2020 e a Medida Provisória 1024/2020. Todos os direitos 
e opções do passageiro concedidos por tais regulamentos serão observados. 

 
 

https://www.alitalia.com/pt_br/fly-alitalia/news-and-activities/news/info-flights/changing-travel-plans.html
https://www.alitalia.com/pt_br/fly-alitalia/news-and-activities/news/info-flights/changing-travel-plans.html

