
Como as restrições de fronteiras continuam a impactar as viagens, continuaremos 
isentando as taxas de alteração para bilhetes com ponto de origem internacional 
adquiridos até 31 de julho de 2021 (não se aplica a bilhetes da Classe Basic Economy
comprados em / após 1º de maio de 2021). 

Resumo dos waivers vigentes

Central de reservas: (11) 3145 4200 | Demais localidades: 0800 162 3232
Departamento Comercial: São Paulo (11) 3145 4225 | Rio de Janeiro: (21) 2531 1850

Validade do bilhete: 

• Bilhetes emitidos entre 1º de maio de 2019 e 31 de março de 2021 não utilizados: serão válidos até 
31 de março de 2022 para início da viagem. Uma vez iniciada a viagem, o bilhete seguirá a regra da 
validade da tarifa ou o passageiro terá até 12 meses para concluir a viagem (o que vencer primeiro).
O novo bilhete estará sujeito às regras da nova tarifa e à cobrança de diferença tarifária, caso haja.

• Bilhetes emitidos entre 01 de maio de 2019 e 31 de março de 2021 parcialmente utilizados: a 
viagem deverá ser concluída dentro de 12 meses da data da viagem de ida ou dentro da regra da 
tarifa (o que vencer primeiro).

• Bilhetes emitidos a partir de 01 de abril de 2021 ou posteriormente: validade de 12 meses a partir da 
data de emissão do bilhete.

Saiba mais 

Bilhetes emitidos até 2 de março de 2020, 

para viagens entre 3 de março e 31 de 

maio de 2020

• Waiver de multa de alteração.

• Todos os tipos de tarifas, destinos e pontos de venda.

• Código de Waiver (inserir no campo OSI): OSI UA 7JC4S

Bilhetes emitidos até 2 de março de 2020, 

para viagens entre 1 de junho e 31 de 

janeiro de 2021 (possui datas de 

parâmetros para 

alterações/cancelamentos)

• Waiver de multa de alteração.

• Os bilhetes devem ser alterados ou cancelados até 31 

de janeiro de 2021 

• Código de Waiver (inserir no campo OSI): OSI UA 7JC51

Bilhetes emitidos entre 3 de março de 

2020 e 31 de julho de 2021, para qualquer 

data

• Waiver de multa de alteração automático.

• Inclui tarifas Standard Economy e Premium adquiridas 

em pontos de venda internacionais. 

• As tarifas Basic Economy não possuem isenção de 

multa de alteração.

• A base tarifária não possui multa por alteração, por isso 

não é necessário incluir o código de waiver. 

• Para bilhetes de menor valor a diferença não será 

reembolsada.

• Se o novo bilhete possuir uma tarifa maior, será 

cobrada a diferença tarifária.

Confira abaixo os detalhes:

✓ Se o bilhete não for 

alterado/cancelado até 31 de 

janeiro de 2021, uma taxa de 

alteração poderá ser aplicada.

1 de junho de 2021

https://www.united.com/ual/pt/br/fly/travel/change-fee.html

