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Informações sobre proteção aos clientes contra a COVID-19 
Guia de perguntas e respostas 

Versão 38 

 

 

Os itens realçado nesta cor são os conteúdos novos ou atualizados nesta versão. 

 

Capítulos:  

 

1. Medidas gerais  

a. Protocolos Avianca, medidas e dúvidas gerais 

b. Medidas de governos, autoridades e aeroportos 

2. Medidas de Proteção a Clientes  

a. Exonerações  

b. Compre com Tranquilidade 

c. Voucher 

d. Perguntas gestão interna – Compre com tranquilidade 

e. Perguntas gestão interna – Sobre o voucher e suas condições 

f. Proteção especial para clientes com tickets no Brasil 

g. Gestão de grupos afetados  

 

Contexto  

Nesta guia compartilhamos as medidas tomadas para proteger os clientes no âmbito da 

suspensão temporária de nossas operações em grande parte das regiões, devido às medidas 

tomadas por diferentes governos perante a pandemia da COVID-19, que envolveram o 

fechamento de fronteiras e aeroportos.  

Preparamos esta guia de perguntas e respostas para tenhamos procedimentos padronizados em 

todos os canais (aplicativo, tripulações, aeroportos, call center, redes sociais e vendas). Esta 

versão exclui perguntas que não se aplicam mais dadas as novas circunstâncias. 

Caso seja necessite informações adicionais, comunique ao respectivo líder ou chefe imediato, que 

dará a resposta ou canalizará a dúvida para o canal responsável. Contamos com a sua total 

disposição e compreensão para colocar em prática esses ajustes na operação. 
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Medidas Gerais 

 

Protocolos, medidas e dúvidas gerais  

 

1. Que opções de alterações eu tenho?  

Você tem várias opções a sua disposição:  

• Se você ainda não uma data clara para a sua viagem, dependendo da data de compra do 

seu ticket você terá direito às proteções a seguir: 

 

 

  

 

• Se você já definiu uma nova data de viagem pode gerenciar suas alterações em 

Avianca.com, pontos de venda ou na sua agência de viagens. 

• Lembre-se que o voucher não aplica para tickets resgatados com milhas.  

 

 

 

DATA ANO DATA ANO

15 DEZ a 23 Dez 2020 15 DEZ a 23 Dez 2020

1 Jan a 17 Fev 2021 1 Jan a 15 Jan 2021

24 MAR a 6 Abr 2021 24 MAR a 6 Abr 2021

15 JUN a 15 AGO  2021 15 JUN a 15 AGO  2021

7 out a 19 out  2021 7 out a 19 out  2021

15 DEZ a 23 Dez 2021 15 DEZ a 23 Dez 2021

* BO aplica inclusive para BR, mas se um 

pax desta região se queixar pela cobrança 

de Diferença tarifária em BO, deverá 

exonerar.

BO com Origem AR/BR/CL/UY/PY/BO BO com Origem OUTRAS REGIÕES
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2. Que canais de atendimento estão disponíveis para ajudar os viajantes?  

Você pode encontrar toda a informação sobre as medidas tomadas pela Avianca, as 

exonerações e política de flexibilidade ativas, nossos protocolos entre outros em 

Avianca.com, na seção “Nossas medidas perante a COVID-19", ou solicitá-los a Vianca, nossa 

assistente virtual que você encontrará no Facebook Messenger, na nosso atendimento via 

whatsapp (Número 3114006797) ou no chat em avianca.com. Além disso, você pode 

gerenciar a sua reserva em Avianca.com, na seção Minhas Viagens ou pontos de venda 

abertos ao público (veja a lista em nosso site). 

 

 

Medidas de governos, autoridades e aeroportos  

 

3. Que países têm restrições neste momento?  

A lista de países que tem restrições ativas com relação ao surto do vírus e o alcance dessas 

restrições aumenta ou muda constantemente. Por conta disso, recomendamos consultar 

periodicamente as páginas oficiais do país que você vai visitar para verificar as restrições 

vigentes.  

 

As informações sobre as exigências e restrições de viagens também podem ser consultadas 

no link abaixo:  

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-

Coronavírus/. 

 

4. Quais são as medidas adotadas pelo governo brasileiro para proteger os passageiros 

que tiverem seus itinerários afetados pela COVID-19? [Atualizada] 

O Governo do Brasil anunciou que todo passageiro cujo itinerário de viagem for afetado pela 

situação de Covid-19 e sua compra foi feita no Brasil, está isento da cobrança de penalidade 

e/ou diferença tarifária para alterações, mantendo origem, destino e cabine. Esta medida 

aplica para tickets emitidos no Brasil até 31 de outubro de 2021 em voos da Avianca Holding, 

com data de viagem entre 4º de março de 2020 a 31 de outubro de 2021. 

 

Esta medida inclui uma série de condições que se desenvolverão amplamente no subcapítulo: 

proteção especial a clientes com tickets comprados no Brasil. Ver aqui  

 

 

Capítulo 2. Medidas de proteção a clientes 
 

Perguntas sobre Exonerações  

 

1. Se tenho um voo programado com destino final ________________ e quero mudar ou 

cancelar minha viagem, posso fazê-lo?  [Atualizada] 

Você pode alterar de acordo com as proteções listadas na tabela da pergunta 1, capítulo 1. 

Para o caso de Itália e China, aplica o seguinte: 

 

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
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▪ Itália: a exoneração de penalidade para tickets comprados ou resgatados com milhas 

de/para Itália, voando Avianca, emitidos antes de 26 de fevereiro de 2020 com data de 

voo em 2020. 

▪ China: a exoneração de penalidade para tickets comprados ou resgatados com milhas 

de/para China, via Avianca, emitidos antes de 31 de janeiro de 2020 com data de voo em 

2020. 

Além disso, por tratar de um fator externo, de força maior e situação excepcional não aplica 

nenhum tipo de compensação.  

 

Condições 

• A alteração de itinerário, para bilhetes emitidos no Brasil, poderá ser solicitada antes 

da validade do bilhete, para completar viagem até um ano dos voos originais. 

• Dependendo do canal de compra do ticket não voado, as taxas de serviço podem 

não ser reembolsadas. 

• Se a agência de viagens não pode abrir a reserva para realizar alterações, deve 

solicitar através do call center para alterações voluntárias ou AGS 360 para 

alterações involuntárias. 

• Para esta situação não aplica compensação. 

• Os tickets em bundle XS poderão reprogramar seu itinerário e a alteração deve ser 

feita manualmente no GDS AMADEUS. Para tickets emitidos a partir de 4 de abril a 

alteração pode ser feita pelo ATC. Caso  o sistema não processe automaticamente 

deve ser realizada manualmente. 

• Para outros GDS podem ser realizadas as alterações de bundle XS manualmente. 

• Quantidades de alterações: para todas as proteções ativas (tanto de Voucher, 

como de Compre com Tranquilidade), neste momento está especificado que o 

passageiro só pode fazer uma alteração/resgate aplicando a as isenções definidas. 

• A isenção não aplica para alteração de cabine.  

  

Aplica para:  

• Reservas de grupos com depósito, sem emissão de tickets.  

• Reservas de grupos com tickets emitidos.  

• Tickets com tarifa comerciais, IT, corporativas ou privadas. 

• EMD’s de Ancillaries. 

• Para tickets resgatados com milhas LifeMiles é permitido a alteração de itinerário 

ou de destino nos casos nos que o ticket estiver sem uso e com menos de 1 ano 

de emitido. Para tickets com mais de 1 ano de emitido, não pode ser feito 

alterações de destinos, independentemente de quando for a nova viagem, apenas 

poderá ser mantida a mesma rota. 

• Para tickets com milhas LifeMiles parcialmente usados, será permitido apenas a 

alteração de itinerário, nunca a alteração de destino (independentemente do 

tempo de emissão e da data do novo voo). 
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• Para os tickets resgatados com milhas não aplica a alteração de rota para pontos 

comuns.  No caso de uma alteração de rota, independente se for um ponto comum 

ou não, deverá ser orçado novamente o valor a ser pago com milhas. 

• Tickets Não-revenue. 

• Em tickets emitidos em alguma placa do grupo AVH para o OD completo.  

• Em tickets emitidos em conjunto com alguma companhia aérea aliada. 

• Se o passageiro demonstrar continuidade de sua viagem de ou para a China ou a 

Itália em um mesmo contrato de transporte ou em contratos de transporte 

separados, independentemente da data de continuidade, deve ser adicionado em 

um OSI ou REMARK o código da isenção “10381-DW” o número da passagem ou 

do ticket e companhia transportadora na reserva, para auto gerenciar a alteração.  

• Para passageiros que tiverem continuidade por terra sob com a Renfe no mesmo 

ticket, a condição estará sujeita a condições da tarifa. 

• Para gerenciar as exonerações verificar o comunicado 20201303 - Comunicação 

Waiver para AGYs. 

 

2. Que opções tem um passageiro com destino Europa e realizou uma alteração antes de 

30 de novembro de 2020 e pelas restrições não pode ingressar no país? [Nova] 

As pessoas com destino Europa, que tenha restrição de entrada por serem turistas, 

independentemente de se terem feito uma alteração ou não, ou de se o seu voo teve ou não 

irregularidade operacional, poderão fazer uma alteração sem cobrança de penalidade, desde 

que o façam quando as restrições de acesso de turistas foram suspensas. 

 

3. Se adquiri um ticket Renfe posso alterar com vocês sem pagar penalidade?  

O ticket aéreo poderá ser alterado sem penalidade, no entanto poderá haver cobranças para 

alterações em serviços de terceiros como a Renfe. 

 

4. Se meu ticket está próximo a vencer pode ser deixado em aberto até que a situação seja 

estabilizada? 

Não. Se você não definiu uma nova data de viagem e a seu ticket foi emitido no Brasil até 31 

de outubro de 2021, com data de voo entre março de 2021 a outubro de 2021, solicitar o 

voucher em nosso site e utilizar em uma nova viagem.  

 

Se seu ticket foi resgatado com milhas LifeMiles não aplica o voucher, sendo assim, a melhor 

opção é solicitar o reembolso das milhas da validade do ticket.  No caso de o ticket tiver mais 

de 1 ano de emitido não as milhas não serão reembolsáveis e deverá ser solicitada alteração 

de itinerário. 

 

5. Será feito reembolso para os produtos e serviços Travel (serviços adicionais) que foram 

afetados pela suspensão?  [Atualizada] 

Sim, será feito o reembolso dos ancillaries afetados pelas suspensões, a solicitação deverá ser 

feita através de Avianca.com. 
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6. Serão feitos endossos com outras companhias aéreas para datas de viagem posterior à 

suspensão da rota?    

Não, neste momento não está autorizado, os passageiros serão reacomodados em voos das 

companhias da Avianca Holdings.  

 

7. Se antes de viajar ou após ter começado a minha viagem, testo positivo para Covid e 

preciso reprogramar minha viagem, está alteração será cobrada? [Atualizada] 

Se você precisar reprogramar sua viagem por ter testado positivo para Covid-19 antes ou 

durante a sua viagem, terá a isenção das penalidades por alteração, de acordo com a Política 

de isenções por doença que a Avianca estipulou para seus passageiros.  Neste caso pontual, 

para poder ter acesso a esta isenção, você deverá anexar o exame PCR positivo ou confirmado 

com Covid-19 e poderá reprogramar seu novo voo dentro de 30 dias posteriores à emissão do 

certificado de paciente “Recuperado” ou documento de alta médica ou incapacidade finalizada. 

A exoneração cobre também os passageiros certificados como contato próximo de alguém 

que testou positivo, ou seja, suspeito de Covid-19, que esteja devidamente certificado por uma 

entidade de saúde e que para a data do voo esteja dentro período de isolamento preventivo.  

 

Este processo pode ser feito em um ponto de vendas ou através do Contact Center (telefone, 

chat ou whatsapp). 

 

Perguntas sobre cancelamentos para a Europa.   

 

8. Por que se meu contrato de transporte com vocês era até LHR/MUC/BCN, me oferecem 

reacomodação só até MAD?  

A opção de reacomodação para Madri têm o objetivo de ajudar você a chegar na Europa, para 

facilitar a chegada de nossos viajantes até seu destino. No entanto, se essa opção não for 

favorável, poderá solicitar o voucher no valor total do ticket ou do segmento não voado, se o 

bilhete foi emitido no Brasil, o cliente poderá utilizar e viajar até 18 meses do recebimento do 

voucher. 

 

9. Se aceito a reacomodação até MAD, Avianca cobrirá os custos extra que tenha eu 

para chegar até meu destino original? 

Não. No caso que aceite ser reacomodado em um voo até Madri, a responsabilidade dos custos 

extras para chegar ao destino original será do passageiro. 

 

10. Se aceito a reacomodação até Madri, vocês me garantem que esse voo vai ser 

operado? 

Nossa operação está alinhada com as disposições governamentais e das autoridades aeronáuticas. 

No caso em que essas decisões sobre alterações de datas de reinicio de voos internacionais forem 

alteradas, deveremos fazer novos ajustes que informaremos em tempo hábil. 
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Perguntas sobre Compre Tranquilo 

 

1. Para quais tipo de tickets aplica Compre com Tranquilidade? [Atualizada] 

A medida tem várias opções de proteção, de acordo com as datas de compra dos tickets. 

 

 
 

 
Condições   

• Aplica para tickets emitidos no Brasil, todas as tarifas, para tickets de resgatado com 

milhas e grupos em voos operados pela Avianca.  

• A alteração deve ser feita ANTES da data de voo original, de outra forma deverá ser 

cobrado penalidade e diferença de tarifa, como uma alteração voluntária padrão.  

• Não aplicam para os viajantes que perderem a conexão por sua responsabilidade.  

• Para tickets resgatados com milhas LifeMiles é permitida alteração de itinerário ou de 

destino nos casos em que o ticket estiver sem uso e com menos de 1 ano da data de 

emissão. Para tickets com mais de 1 ano de emissão, não podem ser feitas alterações 

de destinos, independentemente de quando seja a nova viagem, a mesma rota deverá 

ser mantida. 

 

DATA ANO DATA ANO

15 DEZ a 23 Dez 2020 15 DEZ a 23 Dez 2020

1 Jan a 17 Fev 2021 1 Jan a 15 Jan 2021

24 MAR a 6 Abr 2021 24 MAR a 6 Abr 2021

15 JUN a 15 AGO  2021 15 JUN a 15 AGO  2021

7 out a 19 out  2021 7 out a 19 out  2021

15 DEZ a 23 Dez 2021 15 DEZ a 23 Dez 2021

* BO aplica inclusive para BR, mas se um 

pax desta região se queixar pela cobrança 

de Diferença tarifária em BO, deverá 

exonerar.

BO com Origem AR/BR/CL/UY/PY/BO BO com Origem OUTRAS REGIÕES
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• Para tickets com milhas LifeMiles parcialmente usados, será permitido apenas a 

alteração de itinerário, nunca a alteração de destino (independentemente da data de 

emissão e da data do novo voo). 

• Para os tickets resgatados com milhas não aplica a alteração de rota para pontos 

comuns.  No caso de uma alteração de rota, independente se for um ponto comum 

ou não, deverá ser cotado novamente e cobrado a diferença em milhas. 

 

Perguntas sobre o voucher   

 

1. O que é o voucher?  

É a reserva e/ou ticket com os segmentos pendentes de voar que você pode utilizar para uma 

viagem futura.  Isto inclui os ancillaries (serviços adicionais ou EMDs que você já tenha 

comprado).  O voucher não aplica para tickets resgatado com milhas LifeMiles. 

 

2. O voucher é a mesma coisa que um EMD? 

Não. O voucher é a mesma reserva ou ticket. Se na reserva houver um ancillary que não foi 

usado devido à situação de emergência sanitária da COVID-19, o valor dele também faz parte 

do voucher, com base na política de exonerações da Avianca. É gerado um “voucher” por 

reserva, independentemente de dentro da mesma reserva houver mais de 1 ticket. 

 

3. O voucher é um saldo a favor que posso usar para comprar outro ticket com uma 

rota, data ou nome diferente?  

Para mesma origem, destino e cabine não haverá cobranças pela alteração, você pode utilizar 

o voucher como forma de pagamento para comprar outro ticket em outras rotas, cabine ou 

transferência para outra pessoa, nesse caso haverá cobrança de diferença de tarifa, se houver.  

 

Lembre-se que a alteração de nome só aplica em tickets sem uso. 

 

4. O que acontece com o meu ticket quando aceito o voucher?  

Se converte em um voucher para ser resgatado na compra de tickets, serviços especiais, 

penalidades, bagagem adicional, cobranças por excesso de bagagem e outros produtos e 

serviços oferecidos diretamente pela Avianca. 

 

5. O valor do voucher é 100% do valor do ticket ou existe algum desconto?  

O valor do voucher corresponde ao valor do ticket ou dos segmentos sem utilização, 

incluindo impostos aplicáveis. A taxas administrativas podem ser descontada, dependendo 

do canal de compra. 

 

6. Quais são as condições do voucher Avianca? [Atualizada] 

As condições do voucher são as que estão explicadas na tabela a seguir: 
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• Pode ser usado apenas para voos diretos ou com conexão operados pela Avianca, 

TACA, Avianca Equador e/ou Lacsa e também pode ser usado para voos com código 

compartilhado com outra companhia aérea, comprado através dos canais da Avianca.  

• Será emitido considerando o valor total do ticket não voado. Pode ser descontato o 

valor de taxas administrativa dependendo do canal de compra do ticket não voado.  

• Será enviado para o e-mail registrado no formulário dentro de 4 dias úteis posteriores 

ao correto preenchimento e envio. 

• Se o ticket foi comprado em agências de viagens o cliente deve entrar em contato 

com a agência para programar sua nova viagem e/ou receber suporte sobre seu 

viagem atual. Apenas e devido a acordos pontuais com as Agências E-dreams e 

LastMinute, os passageiros de ambas AGYs serão atendidos através do atendimento 

Avianca, além dos passageiros das AGYs que estão entrando em Default (esta lista se 

atualiza periodicamente com informações da área comercial) e aos tickets de reservas 

que sofreram uma remissão prévia, fazendo com que o AGY perca o domínio. 

• Não é transferível, endossável , nem reembolsável. No caso de tickets comprados na 

Europa, Estados Unidos ou Canadá, o voucher não é transferível nem endossável. 

• O voucher não aplica para tickets resgatados com milhas LifeMiles.. 

 

Considerações: 

• Pode ser resgatado na compra de tickets, serviços especiais, penalidades, bagagem 

adicional, taxas por excesso de bagagem e outros produtos e serviços oferecidos 

diretamente pela Avianca. 

• No caso de tickets parcialmente utilizados, o voucher corresponderá ao valor da tarifa 

selecionada no momento da compra para o trecho não utilizado. 

• O voucher aplica para todas os passageiros que estiverem dentro da mesma reserva. 

• Se o valor do ticket estiver em uma moeda diferente à moeda de resgate, a conversão 

será na moeda local do país de resgate utilizando a taxa de câmbio vigente, a mesma 

aplicada na venda de tickets. 

• Aplicam condições e restrições das tarifas dos novos tickets que forem adquiridos. 

• No caso de existir um saldo a favor, será emitido uma EMD em nome do titular 

original, e ficará sob as mesmas condições e vigência do voucher original. Será 

enviado ao cliente um comunicado de como proceder para seu uso. 

• O nome que consta na emissão do voucher é responsável pela sua segurança e bom 

uso. A Avianca, como emissora do voucher, não se é responsável por sua perda ou 

uso indevido. 

• Com a emissão do voucher pela solicitação do titular do ticket, se torna efetiva a 

garantia do serviço de transporte aéreo do ticket não voado. 

 

7. Como aplica o voucher se minha reserva era de milhas? [Atualizada] 

O voucher não aplica para tickets resgatados com milhas, no entanto, um passageiro com um 

ticket resgatado com milhas antes de 31 de agosto de 2020 e com data de voo original entre  



 
18 de janeiro de 2021 

Informação exclusiva para canal de Venda Direta e Agências de viagens. No está aprovada a distribuição desta 
informação para o cliente final e/ou publicação em canais massivos de comunicação. 
 

 

4 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá solicitar sua alteração através do Call 

Center ou do nosso whatsapp. Assim que você tiver definida a nova data de sua viagem, 

poderá voar até 31 de dezembro de 2021. É importante que o passageiro consulte as 

condições dos tickets de milhas, na seção “Flexibilidade para suas alterações com tickets 

resgatados com Milhas”.  

 

Os tickets de milhas têm termos e condições a seguir: 

 

• Tickets resgatados entre 4 de março e 31 de agosto de 2020, sem importar a data de 

seu voo original, poderão reprogramar sua viagem até 31 de dezembro de 2021 sem 

cobrança de penalidade por alteração. Se a nova data de voo for anterior a 30 de 

novembro de 2020 e o ticket estiver sem uso, poderão ser feitas várias alterações sem 

cobrança nem de penalidade nem de diferença tarifária (se for na mesma rota). 

Apenas poderão ser feitas alterações de rota, se o ticket tiver menos de 1 ano de 

emitido, estiver sem uso e neste caso, poderão aplicar cobranças por diferença 

tarifária. 

• Se tiver um ticket resgatado com milhas entre 1º de setembro de 2020 e 31 de janeiro 

de 2021, sem importar a data de voo original, poderá reprogramar sua viagem até 31 

de dezembro de 2021 sem cobrança de penalidade por alteração 

• Não são permitidas alterações de rota para tickets parcialmente utilizados, 

independentemente de quando for a nova data de viagem, nem de quando tiver sido 

sua data de emissão.  

Estas alterações apenas poderão ser feitas através do Call Center ou do nosso 

whatsapp  (311 4006797). 

 

Levar em consideração o seguinte: 

 

• Se o ticket de milhas estiver sem uso e tiver menos de um ano de emitido, pode ser 

alterado o itinerário (data e hora), alterar a rota da viagem e solicitar reembolso de 

milhas. 

• Os tickets de milhas sem uso, mas com mais de 1 ano de emitidos, podem solicitar 

alteração de itinerário, mas NÃO podem solicitar nem alteração de rota nem 

reembolso. 

• Os tickets parcialmente utilizados apenas permitem mudar o itinerário (data e hora), 

não permitem alteração de rota nem reembolso. 

• Os tickets de milhas resgatados com a Avianca não estão sujeitos à disponibilidade da 

mesma classe tarifária comprada; no caso dos tickets resgatados com companhias da 

Star Alliance, a alteração requer disponibilidade na mesma classe comprada. 

• Não Cobrança de fee de redepósito, apenas no caso em que se desista da viagem, o 

ticket estiver sem usar ou tiver menos de um ano de emitido. 

• Cobranças que se aplicam:  

o Service fee por reemissão (alterações voluntárias). 
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o Diferença tarifária (em alterações com nova data de voo posterior a 1º de 

dezembro de 2020).  

o Fee de resgate em canais presenciais (exceto para o Diamond). 

• Alterações em ticket AV: permite qualquer alteração independente da 

disponibilidade da mesma classe na que foi emitido. É cobrada a diferença tarifária 

para datas de viagem posteriores as exceções da política de viagem com 

tranquilidade. 

• Alterações em ticket Star Alliance: requer a existência da mesma classe tarifária em 

que a reserva foi emitida.  

• Condições das alterações em tickets sem estar usado permite: alteração de 

itinerário (data e hora) e rota desde que o ticket tenha menos de 1 ano de emissão. 

Se tiver mais de 1 ano de emitido, só pode ser feita alteração de itinerário, não aplica 

nem alteração de rota nem solicitação de reembolsos. 

• Condições das alterações em tickets parcialmente usados permite: apenas 

alteração de itinerário (data e hora). Não aplica nem alteração de rota nem solicitação 

de reembolsos. 

 

8. Por que meu ticket adquirido com milhas parcialmente utilizado não permite 

alteração de rota?  

No momento de resgatar o ticket são calculados os impostos e a milhagem requerida de 

acordo com a origem e o destino. Quando iniciada a viagem, não é possível recalcular os 

impostos uma vez que já foram originados. 

 

9. Posso solicitar um voucher mesmo que meu ticket não cumpra com as condições 

das exonerações ativas? 

Não pode. As condições para solicitar o voucher são as mesmas das exonerações ativas. 

 

10. Se meu novo ticket é de um valor diferente ao do voucher o que acontece com o 

saldo a favor ou com a diferença?  

O saldo a favor será disponibilizado em um documento chamado EMD (Miscellaneous 

Document) com o valor residual, que você pode utilizar para futuras compras de tickets e 

ancillaries. Importante levar em consideração que o EMD sairá a nome do titular do ticket (ou 

de cada ticket dentro de um mesmo voucher) e poderá ser utilizado apenas pelo titular. 

Se o valor do ticket for maior ao do voucher, deverá ser usado  uma nova forma de 

pagamento para pagar o valor adicional.  

 

11. Que devo fazer se não recebi o voucher?  

O voucher será enviado ao seu e-mail em no máximo em quatro dias úteis. 
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12. Não quero solicitar o voucher, quero o reembolso do meu ticket. O que devo fazer? 

[Atualizada] 

 

TIQUETES EMITIDOS NO BRASIL  

 

• Para bilhetes emitidos de 04 de março de 2020 a 31 de outubro de 2021, que 

tenham voos afetados, podem ter o reembolso integral solicitado. 

• O prazo será de doze meses a partir da data dos voos originais.  

 

• Dentro de datas cobertas pela isenção da COVID-19 (data de voo entre março e outubro 

de 2021 e data de emissão até 31 de outubro de 2021) convidamos os nossos clientes a 

receberem um voucher Avianca em nosso site. O valor do voucher será o valor da compra 

ou do segmento sem utilização, incluindo impostos aplicáveis, independentemente das 

condições tarifárias de seu ticket (incluindo tarifas não reembolsáveis) e poderá usá-lo 

posteriormente para reprogramar sua viagem, sem cobrança de penalidade para mesmo.  

 

       Outra alternativa é a de deixar o ticket em aberto sem uso, para reprogramar 

posteriormente a viagem quando tiver uma nova data. O ticket deverá ser reemitido antes 

da validade contábil (um ano da data de emissão) para voar até um ano dos voos originais, 

mantendo origem, destino e cabine, não haverá cobranças. Para reprogramar os voos para 

além de um ano dos voos originais, alterar origem, destino ou cabine, haverá isenção de 

penalidade por alteração, mas com possível cobrança de diferença tarifária se for houver. 

Se o passageiro não quiser nenhuma das opções anteriores, como última opção pode 

solicitar o reembolso na página de reembolsos dentro de avianca.com da sua região ou 

de forma indireta através do BSP para agências. Será o valor total do ticket ou segmento 

sem ser usado, incluindo impostos aplicáveis, independentemente das condições 

tarifárias. No entanto, neste momento devido ao alto volume de solicitações que estamos 

recebendo por causa da contingência mundial da COVID-19, a solicitação poderá levar 

um tempo em ser resolvida. Neste momento não temos um tempo estimado de 

processamento. 

 

• Fora de datas cobertas por isenção da COVID-19 (data de voo a partir de 1º de novembro 

2020 e data de emissão posterior a 1º de setembro de 2020) e que não tenha tido 

afetações nos voos é recomendado deixar o ticket em aberto e fazer uso dele mais 

adiante, de acordo com as isenções oferecidas pela Compre com Tranquilidade que 

correspondem ao seu ticket.  

 

Se fizer questão do reembolso, pode solicitar na página de reembolsos dentro de avianca.com 

da sua região. O mesmo será feito de acordo com as condições tarifárias de seu ticket. No 

entanto, neste momento devido ao alto volume de solicitações que estamos recebendo 

por causa da contingência mundial da COVID-19, a solicitação poderá levar um tempo 

em ser resolvida. Neste momento não temos um tempo estimado de processamento. 

 

• Para os tickets resgatados com milhas LifeMiles pode ser solicitado o reembolso sempre 

e quando o ticket tiver menos de 1 ano de emitido e estiver sem uso. 
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11. Eu aceitei o voucher, mas mudei de opinião e quero desistir e solicitar o reembolso.  

Uma vez feita a solicitação do voucher no site, os termos e condições desse voucher são aceitos: 

este não é transferível, endossável ou reembolsável em dinheiro. Neste caso, pode fazer uso 

do voucher com valor do seu ticket, reprogramando sua viagem e viajando até 18 meses do 

recebimento do voucher.  

 

12. Caso a contingência seja ampliada até o próximo ano, o que vai acontecer com o meu 

voucher se tiver uma data de vencimento?  

A companhia aérea está monitorando constantemente a evolução da pandemia e seus 

impactos na indústria e no turismo global para avaliar a necessidade de implementar novas 

medidas ou ajustar as políticas de proteção vigentes. 

 

Perguntas para manejo interno –  Compre com Tranquilidade 

 

13. Como ficará parametrizado este processo?  

O sistema levantará a parametrização quando o cliente quiser fazer uma alteração. Ficará 

parametrizado na categoria 31.  

 

14. Se é realizado um orçamento de alteração e cobrada a penalidade como devo 

proceder?  

Se cumprir com as condições indicadas não deverão cobrar penalidade (exonerar) e reportar 

o caso para revisão.   

 

15. É permitida a alteração de rota? (Entre Europa e/NAM)  

Se a tarifa adquirida permitir, sim. Aplicaria diferença tarifária. No caso de tickets resgatados 

com milhas, será permitido a alteração de rota desde que não se tenha iniciado o itinerário 

(ticket sem uso) e o ticket tenha menos de 12 meses de emissão. 

 

16. Qual é o procedimento em caso de alteração de destino para tickets comprados com 

milhas?  

O procedimento é o de reembolsar o ticket com exceção de penalidade de redepósito 

(conforme as condições descritas na pergunta 29) e resgatar na nova classe cobrando as novas 

milhas, além dos impostos e dando exceção no fee de resgate. É importante deixar claro que 

estas alterações de destino apenas podem ser solicitadas para tickets sem uso e com menos 

de 1 ano de sua data de emissão. 
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Proteção especial a cl ientes com t ickets comprados no Brasil  

 

17. O que são as medidas adotadas pelo governo do Brasil para proteger os passageiros que 

tiveram seus itinerários afetados pela COVID-19? [Atualizada] 

O governo do Brasil anunciou que todo passageiro cujo itinerário de viagem for afetado pela 

situação da Covid-19 e sua compra tenha sido feita no Brasil, não deverá pagar penalidade nem 

diferença tarifária para alterações em seu novo itinerário quando há voos afetados. Esta isenção 

aplica para tickets emitidos no Brasil até 31 de outubro 2021 em todos os voos AVH, com data 

de voo entre 4 de março de 2020 até 31 de outubro de 2021. 

 

Condições: 

• Aplica para alteração de data, voo e mesma rota ou pontos comuns em destinos operados 

pela AVH, sem pagamento de penalidade nem diferença tarifária. 

• Se a alteração de rota for solicitada para pontos não comuns, aplicará cobrança de 

diferença tarifária. 

• Se o voo for afetado de 4º de mar de 2020 a 31 outubro de 2021, é permitido isenção da 

penalidade e diferença tarifária até um ano após a data original do voo afetado, mantendo 

origem, destino e cabine originais. 

• A alteração de itinerário poderá ser solicitada até um ano após seu voo original ou até a 

validade contábil do ticket original, o que acontecer premeiro. 

• A isenção não aplica para alteração de cabine. 

• Pode ser descontado o valor da tarifa administrativa dependendo do canal de compra do 

ticket não voado. 

• Aplica para passageiros Noshow dentro das datas de viagem 4º de março de 2020 até 31 

de outubro de 2021. 

• Se o cliente decidir não viajar e não realizar reembolso, consulte a opção de voucher 

oferecido no site www.avianca.com. O voucher segue as mesmas condições do ticket 

original com exceção  do seguinte. 

▪ Nos tickets convertidos a Voucher Avianca, a validade será de 18 meses a partir do 

envio do Voucher. Tendo este mesmo tempo para seu resgate e voo. 

▪ Os vouchers será entregues em até 7 dias hábeis seguintes a data de solicitação 

▪ Os vouchers poderão ser transferidos a um terceiro sem cobranças adicionais 

• É importante levar em conta que para esta situação não aplica compensação.  

• Serão permitidas alterações na sua reserva as vezes que houver afetação no itinerário, 

sempre e quando as datas do voo afetado estiverem entre as datas de vigência 

mencionadas.  

• Aplica reembolso para tickets emitidos no Brasil, para voos afetados a partir de 4º de 

março de 2020, será isenta a penalidade de reembolso e o prazo de pagamento ao 

passageiro será de até 12 meses da data do voo. 

• Para as solicitações de reembolso geradas a partir de 06 de agosto de 2020, em 

cumprimento com a regulação sancionada pelo governo brasileiro, será feita a devolução  
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da tarifa em um prazo máximo de 12 meses a partir da solicitação com ajuste monetário 

do INPC. Além disso se na solicitação de reembolso o cliente expressar o desejo de  

interromper a causalidade de pagamentos parcelados em seu cartão de crédito, será 

gerenciado para que se cumpra este requerimento.  

 

Aplica para: 

• Reservas de grupos com depósito, sem emissão de tickets.  

• Reservas de grupos com tickets emitidos.  

• Tickets com tarifa comerciais, IT, Corporativas ou privadas. 

• EMD’s comprados por algum conceito de Ancillary. 

• Para tickets resgatados com milhas Lifemiles é permitida a alteração de itinerário ou de 

rota  nos casos em que o ticket estiver sem uso e tenham menos de 1 ano de emitido. 

• Para tickets sem uso ou com mais de 1 ano de emitido, não é permitida alteração de rota 

• Para tickets com milhas Lifemiles parcialmente usados, será permitido apenas a alteração 

de itinerário. 

• Tickets Não-revenue. 

• Em tickets emitidos em alguma placa do grupo AVH para o OD completo.  

• Em tickets emitidos em conjunto com alguma companhia aérea aliada. 

• Aplica a alteração para o trajeto de ida ou de volta, sempre e quando um dos segmentos 

estiver dentro das datas de isenção. 

 

18. Que datas esta medida cobre atualmente? [Atualizada] 

A medida aplica para tickets emitidos no Brasil até o 31 de outubro de 2021 em voos da 

Avianca Holding, com data de viagem entre 4º de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 e 

que tenham apresentado afetação em seu itinerário devido à situação da Covid-19.  

 

19. Até que data o passageiro poderá solicitar a alteração, sem que se gere pagamento de 

penalidade ou diferença tarifária? [Atualizada] 

Se o itinerário afetado tem data entre 4º de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, será 

permitida a exoneração por penalidade e diferença tarifária para pontos comuns, até um ano 

após a data original do voo afetado.  

Se o passageiro optar pelo voucher, aplica a diretriz de validade do voucher de 18 meses a 

partir do seu envio. 

 

20. É permitida alteração de cabine sem exoneração nem penalidade?   

A exoneração não aplica para alteração de cabine  

 

21. O valor da tarifa administrativa pode ser descontado? 

Sim pode ser descontado o valor da tarifa administrativa, dependendo do canal de compra 

do ticket não voado. 
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22. Os passageiros poderão solicitar reembolso do seu ticket não voado?  

O reembolso aplica para os tickets que foram emitidos no Brasil para voos a partir de 4º de 

março de 2020 até o vencimento do ticket. É importante levar em conta que se exonera a 

penalidade por reembolso para reservas com voos afetados e que o prazo de pagamento ao 

passageiro será de até 12 meses da data do voo. 

 

Para as solicitações de reembolso geradas a partir de 06 de agosto de 2020, de acordo com a 

regulação sancionada pelo governo brasileiro, será feita a devolução da tarifa em um prazo 

máximo de 12 meses da data do voo, com ajuste monetário do INPC. Além disso se na 

solicitação de reembolso o cliente expressar o desejo de interromper a causalidade de 

pagamentos parcelados em seu cartão de crédito, será gerenciado para que se cumpra este 

requerimento. 

 

23. Os passageiros podem solicitar alteração de nome no voucher para passagens emitidas 

no Brasil?  

Sim. De acordo com a legislação brasileira, os vouchers são transferíveis sem cobranças 

associadas, portanto, para clientes que tiverem um voucher de passagem emitido no Brasil e 

solicitarem uma alteração de nome, a isenção 10383 e isenções associadas serão aplicadas, 

que não inclui cobrar pela alteração de nome. 

 

 

Manejo de grupos afetados 

 

24. Se eu quiser alterar meus tickets de grupos haverá alguma penalidade? 

As penalidades estão regidas de acordo com o contrato de grupos. Se as datas de emissão e 

voo estão amparadas pelo Waiver 10381, aplica-se o Waiver pela penalidade originada. Se o 

grupo não estiver coberto sob datas deste documento, se aplicam regras do contrato. 

 

25. Quero usar o dinheiro de um EMD para um grupo diferente ao que havia cotado 

inicialmente 

Esta solicitação só aplica para agências de viagens. Pode ser solicitada a autorização através 

do e-mail grupos.avianca@avianca.com.  

Quando aprovada a solicitação pela área de Grupos, a agência usará o EMD original como 

forma de pagamento para uma nova reserva. O novo EMD será válido por um ano a partir da 

data de emissão. 

 

26. Quero usar meu EMD em outros produtos Avianca diferentes de grupos, posso fazer 

isso? 

Esta solicitação é aplicada para agências de viagem. Pode ser encaminhada para a equipe de 

grupos através do e-mail grupos.avianca@avianca.com para grupos do resto dos POS. Quando 

obtida a autorização por escrito, você poderá usar o EMD em outros produtos Avianca.  

 

 

 

mailto:grupos.avianca@avianca.com
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27. Quero ampliar a validade do meu EMD de grupos. 

Esta solicitação só aplica para agências de viagens. Deve ser encaminhada a solicitação para a 

equipe de grupos através o e-mail  grupos.avianca@avianca.com para grupos do resto dos 

POS.  

 

Quando aprovada a solicitação, a agência usará o EMD original como forma de pagamento de 

uma nova reserva. O novo EMD terá uma validade de um ano a partir da data de emissão. 

Desta forma a vigência do EMD poderá ser ampliada. 

 

28. Quero um reembolso do meu EMD. 

Se seu grupo foi vendido na Colômbia, ou tem origem COL exceto se foi vendido na América 

do Norte ou na Europa, segundo o artigo 17 do decreto 482 de 26 de março de 2020, estes 

depósitos aplicam somente para reembolso em serviços prestados pela mesma companhia 

aérea, por tanto, suas alternativas de uso do EMD são: o uso do EMD em grupos futuros, em 

outros produtos da Avianca, e/ou ampliar a vigência do atual EMD conforme explicado nos 

pontos anteriores. 

 

Para os depósitos de grupos não cobertos pelo artigo 17 do decreto 482 de 26 de março de 

2020, pode ser gerenciada a solicitação através de RTC se o grupo foi gerenciado inicialmente 

em CTO e de BSP Link se o grupo foi gerenciado inicialmente em agência de viagens. 

 

29. Quero alterar as datas já emitidas do meu grupo. 

É possível. A solicitação deve ser gerenciada através dos canais de atendimento de grupos. 

Quando recebida a solicitação, será revisada a nova tarifa e disponibilidade do itinerário e será 

enviada por este mesmo canal o orçamento do novo grupo. 

Posteriormente poderá ser feito  a revisão dos tickets em função do novo itinerário. É 

importante levar em conta que o novo orçamento pode apresentar diferença de tarifa, 

portanto os tickets originais devem ser usados como forma de pagamento dos novos tickets. 

 

30. Quero alterar as datas e nomes para meu grupo já emitido. 

Neste caso você deverá fazer o processo  da mesma forma que no ponto anterior, pagando 

adicionalmente o fee por alteração de nome para os tickets revisados. 

 

31. Quero gerar o voucher do meu ticket 

Para gerar o voucher, deve ser solicitado através do link do comunicado que será enviado para 

você apenas se for parte do grupo.  

 

32. O ticket já foi emitido e preciso resgatar o voucher. 

Para resgatar o voucher, você deve ser contatar o canal pelo qual realizou a emissão do grupo. 

Por exemplo, se seu ticket foi comprado em uma Agência de viagens dirija-se a ela, se foi 

comprado em um ponto direto (CTO), comunique-se com os respectivos e-mail de grupos 

para a devida gestão. 
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33. O que acontece se tenho tickets de grupo e quero convertê-los a um EMD? 

Esta solicitação só aplica para agências de viagem. Se os tickets emitidos tiverem datas de voo 

dentro do período COVID, a solicitação de ser através dos canais de atendimento de grupos. 

Com a autorização da área de grupos, um CTO Avianca gerará o EMD e será enviada a 

confirmação através do mesmo canal da solicitação. 

 

34. Tenho um ticket Tour Condutor (TC), posso solicitar o voucher? 

Não é possível solicitar voucher para tickets Tour Condutor, mas você pode solicitar o 

reembolso das taxas de embarque aplicáveis. 

 

-FIM- 

 


