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Voucher Avianca e Compre com Tranquilidade
Saiba como funcionam estes benefícios

Entre 17-nov-
20- a 31-mar -
21

Data de 
compra

RegiãoData voo
original

Bundle
Data máxima de 
reacomodação

Exoneração 
Diferença
Tarifária

Exoneração 
penalidade

por 
alteração

Sem Voucher
Antes de 31-out-

21
Todas, emissão

no Brasil
Todos

Voos afetados
entre 4-mar-
20 a  31-out-

21

Alteração de 
rotas / 
cabine

Mudança de 
nome

Até um ano dos voos
originais, reacomodação

antes da validade
contábil do TKT

Sem cobrança
para mesma 

rota, cabine e/ou
pontos comuns

Isenta 1X
Aplica 

diferença de 
tarifa

Não permitida

Com Voucher
Antes de 31-out-

21

Todas, emissão
no Brasil

TodosEntre 4-mar-20 
e  31-out-21

18 meses do 
recebimento do voucher, 

voucher deve ser 
solicitado antes da 

validade contábil do TKT

Sem cobrança
para mesma 

rota, cabine e/ou
pontos comuns

Isenta 1X
Aplica 

diferença de 
tarifa

Permitida

Compre 
Tranquilo

Entre 01set-20 e 
17-nov-20

Todas, emissão
no Brasil

Todos
Entre 01-set

-20- a 31-jan -
21

31-dez-21 Aplica diferença se 
houver

Isenta, alteração
antes da data do 
voo original 1X

Aplica 
diferença de 

tarifa Não permitida

Waiver

DW - 10383

DW - 10383

Automática

Compre 
Tranquilo

Entre 18 nov-20 e 
31-dez-20

Todas, emissão
no Brasil

Todos
Entre 18-nov-
20- a 31-dez -

21

31-dez-21

Sem cobrança
para mesma rota 

e cabine, 
alteração antes da 

data do voo
original, não aplica 
para período de 

blackout*

Isenta, alteração
antes da data do 
voo original 1X

Aplica 
diferença de 

tarifa

Não permitida DW - 10385

Compre 
Tranquilo

Entre 01 jan-21 e 
31-mai-21

Entre 01-jan-
20- a 31-dez -

21
Todas, emissão

no Brasil Todos 31-dez-21
Isenta, alteração
antes da data do 
voo original 3X**

Aplica diferença
se houver

Suspensão 
voos do Brasil
Até 26-abr-21

Entre 28-jan-21 
e  30-jun-21

Todas, emissão
no Brasil

Todos

Até um ano dos voos
originais, reacomodação

antes da validade
contábil do TKT

Sem cobrança
para mesma 

rota, cabine e/ou
rotas 

autorizadas, 
aplica BO***

Isenta 1X
Aplica diferença
de tarifa, isento

para rotas 
autorizadas***

Não permitida DW - 10400

*O benefício de não penalidade nem diferença de tarifa não aplica para o Brasil caso os novos voos iniciem e/ou terminem nas seguintes datas: de 15 a 23 de dezembro de 2020, de 1 a 15 de janeiro de 2021, de 24 de março a 6 de 
abril de 2021, de 15 de junho a 15 de agosto de 2021, de 7 a 19 de outubro de 2021, de 15 a 23 de dezembro de 2021. A nova viagem deverá ser completada até 31 de dezembro de 2021

** Isenções voluntárias ou involuntárias
***O destino pode ser alterado para Miami, México, Aruba, Panamá, San José, San Salvador, Quito, Guayaquil e conexões domésticas na Colômbia, voos operados pela AVH. Aplica blackout: de 24 de março a 06 de abril de 2021, de 
15 de junho a 15 de agosto de 2021, de 07 de outubro a 19 de outubro de 2021 e de 15 de dezembro a 23 de dezembro de 2021. Aplica diferença de taxas de embarque, se houver.


