
 

Importante: Nos consulte sobre a politica vigente pois devido ao cenário atual podem haver mudança sem prévio aviso. 
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Air Canada Travel Voucher 

 

Agora o ACTV (Air Canada Travel Voucher) foi disponilizado também para reservas feitas através de Agência de Viagem!  

 

São elegíveis bilhetes 014, emitidos até 31DEC20 com embarque de 01MAR20 a 31DEC21 em qualquer rota. 

 

Esse recurso permite que o valor do bilhete seja revertido (tarifa e taxas) em um Voucher que funciona como um Gift 

Card no entanto o crédito será na moeda de emissão do bilhete e uma vez solicitado não é possivel reverter. Cabe 

frisar que ao optar pelo voucher não é permitido processar reembolso mesmo que o bilhete tenha sido emitido em uma 

tarifa reembolsável. 

 

Atenção: Bilhetes emitidos no Brasil serão convertidos em Reais e não em dólares. Atualmente, quando o 

passageiro mantém o bilhete em aberto, no momento da reemissão o sistema considera o valor em dólares 

para nova emissão. 
 

Uma vez solicitado o valor estará disponível dentro de 3 dias úteis após a emissão. No entanto, devido a alta demanda o 

tempo de resposta (emissão) está maior que o habitual.  

O saldo poderá ser consultado de forma online. 

 

Para solicitar o ACTV basta preencher o formulário no link https://accc-prod.microsoftcrmportals.com/en-CA/zwljphs7/ . 

Lembrando que o mesmo deve ser preenchido pela agência emissora! 

 

O ACTV possui 15 digitos, é transferível e não expira porém após 5 anos de inatividade o passageiro deve contatar 

Customer Relations para reemissão do Voucher.  

 

Não são elegíveis bilhetes nas condições abaixo: 

• Utilizados ou parcialmente usados 

• Reembolsados ou parcialmente reembolsados 

• Forfeit, Void ou Revoked  

• Emitidos utilizando contrato corporativo 

• Emitidos com tarifa IT/TB 

• Bilhetes de Grupo 

• Se houver iniciado cobrança por meio de charge back 

• Emitidos pelo Air Canada Vacations 

• Bilhetes reemitidos pela AC (passageiro deve contatar a Central de Reservas) 

 

Quando houver um bilhete emitido utilizando o ACTV como forma de pagamento e o passageiro optar pelo reembolso, 

desde que seja uma tarifa reembolsável, é possível processar mediantes multa (vide regra da tarifa escolhida) para 

mesma forma de pagamento. Sendo assim, esse valor irá retornar ao voucher. O processo pode levar até 3 semanas 

para voltar ao ACTV. 

 

https://accc-prod.microsoftcrmportals.com/en-CA/zwljphs7/

