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1. Validade dos bilhetes e EMDs para utilização 

 

 

 

2. Alteração Voluntária (Change Fee Waiver Policy) voos domésticos e internacionais 
 

Política aplicada em caso de cancelamento voluntário, ou seja, o voo estava ativo mas  o passageiro optou por cancelar a viagem na data prevista. A 

alteração/cancelamento da reserva deve ser feita em até 2 horas antes do voo – a primeira multa será  isenta quando utilizado o endosso CHNGFEE20. 

Veja abaixo a aplicação: 

Data de emissão Data de viagem original Período para remarcação 

Até 30 de Junho de 2021 
Entre 01 de Março de 2020 

e 30 de Junho de 2022 

• Bilhetes emitidos/reemitidos até 31MAR21: 24 Meses da data do último voo não 

utilizado, com status em aberto. 

• Bilhetes emitidos/reemitidos de 01APR21 a 30JUN21: 24 meses da data de emissão 

original. 

Atenção: Primeira multa isenta, porém aplica-se diferença de tarifa. 

De 01 de Março de 2019 a 29 

de Fevereiro de 2020 

Antes de 01 de Março de 

2020 

• A viagem deve ser concluída dentro de 24 Meses da data do último voo não utilizado, 

com status em aberto. 

     Atenção: aplica-se multa e diferença de tarifa. 

VALIDADE DOS BILHETES E EMDs PARA UTILIZAÇÃO 

Bilhetes e EMDs emitidos/reemitidos de 01 de Março de 2019 a 31 de 

Março de 2021 

Validade de 24 meses da data do último voo não utilizado, com status em aberto. 

Incluindo bilhetes reemitidos e parcialmente utilizados. Quando o passageiro já 

iniciou a viagem, deve-se concluir dentro de 24 meses a partir da data do último 

cupom aberto. 

Bilhetes e EMDs emitidos/reemitidos de 01 de Abril de 2021 a 30 de 

Junho de 2021 

Validade de 24 meses a partir da data de emissão original.  

Incluindo bilhetes reemitidos e parcialmente utilizados. Quando o passageiro já 

iniciou a viagem, deve-se concluir dentro de 24 meses a partir da data de emissão 

original 

Atualizado em 03/06/2021 

Atualizado em 03/06/2021 

Importante: Consulte sobre a política vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudanças sem prévio aviso, 

revogando as condições anteriores. 

 

Importante: Consulte sobre a política vigente, pois devido ao cenário atual pode  haver mudanças sem prévio aviso, 

revogando as condições anteriores. 
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3. Alteração Involuntária (Schedule Change Policy) voos domésticos e internacionais 
 

Política aplicada quando a reserva é afetada por alteração feita pela Air Canada, como o cancelamento de um voo, alteração de horário superior a 3 horas, 

alteração de horário que não permite a conexão com o próximo voo e a mudança de aeroporto de saída ou chegada.  

A multa de alteração é isenta sendo necessário inserir no endosso: INVOL REISSUE SKCH (número do voo afetado)/(data).  

Se o voo for remarcado dentro do estabelecido na tabela abaixo, respeitando a mesma rota, o ADCOL está isento. No entanto, se este for remarcado fora do 

período estabelecido, ou se a rota for alterada, será considerado voluntário e aplica-se ADCOL.  

Uma vez reemitido o bilhete, caso passageiro desista ou queira fazer uma nova mudança, será considerado alteração voluntária. 

 

Quando remarcar 
Alteração 

Involuntária 

Alteração 

Voluntária 
GDS 

SKCH: +/- 30 dias da data de viagem original, para todos os mercados 

SKCH: +/- 30 dias da data de viagem original, para bilhetes com viagem já 

iniciada 

SKCH: Até 30 dias após a retomada dos voos em rotas suspensas 
 

 

• Isenta multa de alteração 

• Isenta diferença de tarifa (ADCL), 

desde que mantenha a  mesma 

rota 

Fora da remarcação: 

o Bilhetes emitidos até 31MAR21: 24 Meses da data do último voo não 

utilizado com status em aberto. 

o Bilhetes emitidos a partir de 01APR21: 24 meses da data de emissão 

original.  

  
 

• Isenta multa de alteração 

• Coletar diferença de tarifa (ADCL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualizado em 03/06/2021 Importante: Consulte sobre a política vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudanças sem prévio aviso, 

revogando as condições anteriores. 
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Rotas suspensas devido ao Covid-19 

Atenção: Aplica-se somente para rotas suspensas devido à COVID-19. Não se aplica a voos cancelados que continuam a operar com a frequência reduzida. 

Bilhetes parcialmente utilizados Bilhetes não utilizados 

Se remarcado para viajar em até 30 dias após a retomada do voo, desde 

que respeite a mesma rota e seja mantida a cabine da reserva original 

(podendo ser reacomodado em Economica até classe M, Premium até 

classe O e Executiva até a classe P), está autorizada a reemissão NO ADC. 

 

Se a classe disponível for superior às informadas acima, deve-se aplicar 

diferença de tarifa. A multa de remarcação continua isenta. 

 

Se a rota possuir addon deve-se remarcar respeitando a classe de acordo. 

Se o primeiro trecho for remarcado para viajar em até 30 dias após a retomada 

do voo, desde que respeite a mesma rota e seja mantida a cabine da reserva 

(podendo ser reacomodado em Economica até classe M, Premium até classe O 

e Executiva até a classe P), está autorizada a reemissão NO ADC. 

 

Se a classe disponível for superior às informadas acima e se houver alteração da 

rota deve-se aplicar diferença de tarifa. A multa de remarcação continua isenta. 

 

Se a rota possuir addon deve-se remarcar respeitando a classe de acordo. 

Endosso: INVOL REISSUE SKCH número do voo/data 

No campo OSI: CV20VL22 

Endosso: INVOL REISSUE SKCH número do voo/data 

No campo OSI: CV20VL22 

 

 

 

IMPORTANTE 

Caso o passageiro desista de viajar, é necessário que a reserva seja cancelada em até 2 horas antes do embarque. Se a ação não for tomada no período 

mencionado anteriormente, o passageiro será considerado NO SHOW e o bilhete ficará com status Revoked (Q). Será necessário contatar a central de 

reservas, pelo telefone 0800 282 1258, para qualquer ação referente ao bilhete. 

Orientamos verificar as filas diariamente e caso haja cancelamento de um dos voos, os demais segmentos devem ser cancelados pelo agente. O cancelamento 

de um voo não reflete no restante do itinerário. 

 

 

Atualizado em 03/06/2021 

Atualizado em 03/06/2021 Importante: Consulte sobre a política vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudanças sem prévio aviso, 

revogando as condições anteriores. 

 

Importante: Consulte sobre a política vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudanças sem prévio aviso, 

revogando as condições anteriores. 
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4. Reembolso de bilhetes: 

 
4.1. Reservas feitas pelo GDS:  

A opção de reembolso integral foi estendida a todos os clientes com passagens aéreas com datas de viagem a partir de 1 de fevereiro de 2020 e emissão até 12 

de abril de 2021, para todas as rotas e tarifas (incluindo as tarifas não reembolsáveis). Entretanto, o prazo para solicitar é até 12 de Junho de 2021. Reembolsos 

estão disponíveis para os clientes cujo voo foi cancelado, ou clientes que por qualquer motivo tenham cancelado voluntariamente o seu voo.  

O reembolso se aplica a:  

• Passagens aéreas 014  

• Créditos para viagens futuras (não utilizadas e parcialmente não utilizadas)  

• Clientes que possuem cupons de viagem da Air Canada (ACTV), pontos Aeroplan e cupons eletrônicos (excluem-se os cupons eletrônicos emitidos para 

compensação). 

• Clientes cujo voo foi cancelado, ou clientes que por qualquer motivo tenham cancelado voluntariamente o seu voo.  

 

Se o passageiro optar pelo reembolso, verifique a tabela abaixo.  

Observação: EMDs associados ao bilhete serão reembolsados automaticamente nas semanas seguintes. 

 

Caso seja elegível, insira o  código ACA21COVID na máscara de reembolso ou no campo OSI do PNR antes de reembolsar o bilhete.  

Reembolsos solicitados sem o código acima, estarão sujeitos a Debit Memo. 

 

Alteração 

Bilhetes emitidos até 12 de Abril de 2021 

Com data de viagem a partir de 01 de 

Fevereiro de 2020 

Bilhetes emitidos a partir de 

13 de Abril de 2021 

Alteração Voluntária (Passageiro cancelou a reserva) 
Reembolso permitido 

Reembolso conforme regra 

da tarifa 

Alteração Involuntária (Air Canada cancelou o voo) Reembolso permitido  Reembolso permitido 

Alteração Involuntária (Air Canada alterou o horário do voo em mais de 3 

horas) 
Reembolso permitido  Reembolso permitido 

 

 

 

Atualizado em 03/06/2021 Importante: Consulte sobre a política vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudanças sem prévio aviso, 

revogando as condições anteriores. 
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Importante: 

Bilhetes emitidos até 12 de Abril de 2021, cuja reserva já foi cancelada (voluntária ou involuntária), têm até 60 dias (a partir de 

13 de Abril de 2021) para solicitar o reeembolso (Ou seja, até 12 de Junho de 2021).  

Para os bilhetes reembolsados dentro do período acima, desde que solicitado pela ferramenta de emissão original (GDS) e 

reembolsado na forma de pagamento original, não iremos recuperar o incentivo. 

 

 

 

4.2. Bilhetes parcialmente utilizados:  

O reembolso deverá ser calculado de acordo com a quebra da tarifa inidicada na construção do bilhete.  

Para itinerários complexos, cupons usados fora da sequência, ou quando não foram usados todos os cupons do bilhete, entre em contato com o call center pelo 

0800 282 1258. O agente da Air Canada vai inserir o valor reembolsável (taxas e impostos) e o PNR será devolvido para que você possa processar o reembolso. 

 

Insira o  código ACA21COVID na máscara de reembolso ou no campo OSI do PNR antes de reembolsar o bilhete.  

Reembolsos solicitados sem o código acima, estarão sujeitos a Debit Memo. 

 

 

4.3. ACTV:  

O passgeiro que já recebeu o ACTV (Air Canda Travel Voucher) também pode solicitar o reembolso do mesmo acessando diretamente o site 

aircanada.com/refund. 

Se o voucher ainda não foi processado e o bilhete está com status Open, basta solicitar o reembolso através do GDS. No entanto, se o passageiro optar por 

manter o voucher, pedimos para refazer a solicitação. 

 

 

 

 

Importante: Nos consulte sobre a politica vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudança sem prévio 

aviso, revogando as condições anteriores. 

 

Atualizado em 03/06/2021 
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5. Instruções Operacionais:  
 

Instruções Operacionais 

Deixar o bilhete em aberto e estender 

a validade 

Deixe a reserva ativa utilizando o segmento de retenção, insira no campo OSI POSTPONED TRVL DUE TO COVID-19..TKT 

VALIDITY EXT 24M antes de efetuar o cancelamento dos voos da reserva. 

 

1. Verifique a data de emissão/reemissão do bilhete para informar a validade do crédito ao seu passageiro conforme  

a tabela da página 1. 

2. O passageiro deve contatar a agência emissora para remarcar a viagem no período desejado, respeitando a 

validade do crédito para a conclusão da viagem. 

3. Remova os voos ativos da reserva e insira o segmento de retenção na reserva (RU element +361)  

4. No Remarks insira SKCH COVID-19 

Remarcação 
Utilize a reserva original. Caso já esteja cancelada, crie um novo PNR e no Remarks mencione o PNR original e SKCH 

COVID-19 

Reembolso 

Se o seu bilhete for elegível ao reembolso integral (verifique o tópico de reembolso), insira na reserva o código 

ACA21COVID, na máscara de reembolso ou no campo OSI antes de reembolsar o bilhete. 

Reembolsos solicitados sem o código acima, estarão sujeitos a Debit Memo. 

 

Importante: O reembolso pode ser processado em até  24 meses a partir da data de emissão original. Após esse período 

não será possivel solicitação de reembolso. 

 

 

  

 

 

 

Atualizado em 03/06/2021 Importante: Nos consulte sobre a politica vigente, pois devido ao cenário atual pode haver mudança sem prévio 

aviso, revogando as condições anteriores. 
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6. FAQ 
Q1: Eu recebi o UN sobre schedule change na minha fila e tomei ação, recebi outra notificação sobre schedule change para o mesmo PNR. Qual data aplico 

para os 24 meses considerando o crédito para futura utilização? 

R: Crédito para futura viagem em 24 meses a partir da data de emissão original se aplica a todos os bilhetes reemitidos a  partir de 01 de Abril de 2021. Se a 

reemissão foi feita antes de 01 de Abril, considere 24 meses do último voo não utilizado com  status em aberto. 

 

Q2: Para estender a validade do bilhete, eu preciso reemitir assim que receber a notificação de UN sobre o schedule change? 

R: Não. No entanto, a melhor maneira é adicionar o segmento de retenção/RU Element no localizador e cancelar os voos ativos, caso haja, para não gerar NO 

SHOW. 

 

Q3: Qual politica se aplica em bilhetes parcialmente utilizados onde o passageiro não conseguiu usar o voo de retorno? 

R: Se houve Schedule Change, refira-se à politica de alteração involuntária. Caso contrário, refira-se à politica de alteração voluntária.  

 

Q4: Se houver cancelamento de voo eu posso solicitar o reembolso integral do bilhete? 

R: Sim, bilhetes emitidos até 12 de Abril de 2021 com data de viagem a partir de 1 de fevereiro de 2020, que foram afetados com o cancelamento do voo, são 

elegíveis ao reembolso porém devem ser solicitados até 12 de Junho de 2021. 

 

Q5: Eu já reemiti uma vez o bilhete sem aplicar a multa devido à alteração voluntária. Posso isentar a multa em uma segunda reemissão voluntária? 

R: Não. Qualquer alteração subsequente deve seguir a regra da tarifa adquirida no bilhete no momento da reemissão. 

 

Q6: Fiz a solicitação do ACTV. Agora o passageiro deseja reembolso, é possível? 

R: Sim, os passageiros que já receberam o ACTV podem solicitar o reembolso acessando aircanada.com/refund. Caso ainda não tenha recebido, o reembolso do 

bilhete (se o status ainda estiver open) deve ser processado pelo GDS seguindo as instruções que constam na política. 

 

Q7: O que eu posso fazer se o voo do meu passageiro continua operando mas ele não deseja mais viajar? 

R: Para bilhetes emitidos e reemitidos em/após 01 de Abril de 2021, seu passageiro pode optar por manter o crédito para uma futura viagem com validade de 24 

meses a partir da data original de emissão do bilhete. Para bilhetes emitidos e reemitidos de 01 de Março de 2019 a 31 de Março de 2021, o passageiro pode 

manter o crédito para futura viagem com validade de 24 meses da data do último cupom aberto para concluir a viagem. 

 

Q8: O que acontece com os EMDs de assento emitidos pelo GDS em reservas afetadas com o Schedule Change? 
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R: O EMDs de assentos nos PNRs afetados com alteração e cancelamento podem ser reembolsados ou remarcados diretamente pela agência. EMDs emitidos até 

31 de Março de 2021 têm validade de 24 meses a partir da data do último cupom do bilhete. Já para EMDs a partir de 01 de Abril de 2021, dentro de 24 meses da 

data original de emissão. 

Para EMDs  que foram reemitidos pela Central de Reservas, deve-se entrar em contato pelo 0800 282 1258, tanto para reeembolso quanto para associar a nova 

reserva. 

 

Q9: Posso reembolsar bilhetes 014 independente da origem? 

R: Sim, desde que seja solicitado até 12 de Junho de 2021. Verifique o tópico 4 da politica acima. 

 

Q10: Como saber se posso solicitar o reembolso de um bilhete? 

R: Veja os exemplos abaixo, baseados na tabela de reembolso desta política. 

 

Exemplos com data de emissão até 12 de Abril 2021 

Exemplo 1: Reembolso conforme a regra da tarifa, pois o bilhete está com a emissão dentro do estabelecido, mas a data de viagem está fora  

Data de emissão original 21 de Dezembro de 2019 

Data de viagem original 25 de Janeiro de 2020 

Bilhete cancelado voluntariamente ou involuntariamente: Segue-se a regra da tarifa - possui emissão dentro do estabelecido (até 12 de Abril de 2021) mas a 

data da viagem está fora do estabelecido (a partir de 01 de fevereiro de 2020) 

 

Exemplo 2: Reembolso integral com data de viagem e de emissão dentro do estabelecido  

Data de emissão original 21 de Dezembro de 2019 

Data de viagem original 25 de Junho de 2020 

Bilhete cancelado voluntariamente ou involuntariamente: reembolso integral -  possui emissão dentro do estabelecido (até 12 de Abril de 2021) e a data da 

viagem está dentro do estabelecido (a partir de 01 de fevereiro de 2020) 

 

Exemplo 3: Bilhete reemitido com Reembolso integral porque a data de viagem e a emissão estão dentro do estabelecido 

Data de emissão original 21 de Dezembro de 2020 

Data de viagem original 01 a 10 de Março de 2021 

Novas datas de viagem (reemitido até 12 de Abril de 2020) 15 a 25 de Julho de 2021 

Bilhete cancelado voluntariamente ou involuntariamente: reembolso integral - possui emissão dentro do estabelecido (até 12 de Abril de 2021) e a data da 

viagem está dentro do estabelecido (a partir de 01 de fevereiro de 2020) 
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Exemplos com data de emissão apartir de 13 de Abril 2021 

Exemplo 1: Emissão a partir de 13 de Abril terá reembolso integral apenas em caso de alteração involuntária 

Data de emissão original 13 de Abril de 2021 

Data de viagem original 01 a 19 de Dezembro de 2021 

Bilhete cancelado voluntariamente: Segue-se regra da tarifa -  possui emissão a partir de 13 de Abril de 2021 

Bilhete cancelado involuntariamente: reembolso integral - possui emissão a partir de 13 de Abril de 2021 porém afetado com cancelamento por parte da AC 

 


