
 

 

Política Comercial de Remarcação de Grupos da AFKL (devido COVID-19) (Atualização 

13 - 06 de agosto de 2021)  

Todas as Políticas Involuntárias e Voluntárias de Remarcação emitidas pela Air France e KLM também 

se aplicam ao tráfego de grupos.  

Os grupos contratados têm os mesmos direitos, exceções e opções dos clientes com bilhetes.  

 

Para todos os mercados; podem ser usadas diretrizes específicas do grupo, além de outras Políticas de 

Remarcação em vigor. 
 Todos os grupos atualmente reservados e contratados e novos grupos: 

Exclui eventos especiais não cancelados, veja os detalhes abaixo  

 

 
 

- Todos os grupos partindo até 15 de dezembro de 2021: 
Isenção de penalidades de cancelamento, se os cancelamentos forem feitos com mais de 30 dias 
antes da partida 
Exemplo: partida do grupo em 10 de agosto de 2021, isenção de penalidades de cancelamento 
se o grupo for cancelado antes de 10 de julho de 2021 
 

- Todos os grupos partindo entre 16 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022 
Isenção de penalidades de cancelamento, se os cancelamentos forem feitos mais de 2 meses 
antes da partida 



 
Exemplo: partida do grupo em 20 de dezembro de 2021, penalidades de cancelamento 
dispensadas se o grupo for cancelado antes de 20 de outubro de 2021 

- Todos os grupos partem a partir de  1 de abril de 2022 
Serão aplicáveis as Políticas Comerciais regulares de Grupoz AFKL e as condições contratadas no 
Tigre. 
 
Para todos os grupos cancelados após o término do período de isenção, serão aplicadas as 
penalidades de cancelamento contratadas. 
 
Para todos os grupos: quando as penalidades de cancelamento são dispensadas, eles podem 
remarcar para qualquer outra data ou destino de sua escolha: a nova tarifa e as novas condições 
serão aplicadas automaticamente. Os agentes podem fazer as novas reservas diretamente no 
Tigre Web. 
 

 

Obs:  

- - As condições contratuais no Tigre e Tigre Web não serão reajustadas. 

- - As condições acima mencionadas prevalecem sobre as demais condições contratadas (exceto: 

condições especiais de eventos, para eventos não cancelados). 

 

Reembolso 

 

 

1. Grupos emitidos: 

Bilhetes totalmente não utilizados: emita um EMD CDET para uso futuro (não específico do 

grupo, as políticas e processos EM DCDET da empresa são aplicáveis) 

Bilhetes de grupo parcialmente utilizados em caso de cancelamentos involuntários: de 

preferência reembolsados, via processamento regular 

 

2. Grupos não emitidos - Penalidades contratadas via ADM: penalidades isentas 

 
As datas de validade dos EMDs são determinadas pelas políticas de Remarcação da AF e KL (atualmente 
até 31dec2021) 
Além disso: 

 
 

 Políticas de eventos especiais 
- Caso os grupos estejam sujeitos às Políticas de Grupos de Eventos Especiais (listados no 
Tigre com condições especiais, ex: CP70), os prazos contratuais e de pagamento não serão 
estendidos, as penalidades de cancelamento não serão reduzidas. 

 Se o Evento Especial for cancelado, as penalidades de cancelamento serão 
dispensadas. 



 
 Se o Evento Especial não for cancelado, mas os grupos voluntariamente não 

viajarem, as penalidades de cancelamento contratadas serão devidas (a menos 
que dispensado por uma Política de Remarcação geral). 
 

- Caso nenhuma Política de Evento Especial tenha sido aplicada, as condições contratadas e penalidades 

serão aplicadas, também no caso de o evento ter sido cancelado (exceto se dispensado por política de 

remarcação) 

Emissão de EMD em caso de isenção de penalidades de cancelamento: 

 
 Para grupos emitidos, com bilhetes totalmente não utilizados 
- Um EMD CDET pode ser emitido (mesmo processo que para outros passageiros com bilhete). As 
agências de viagens que usam Amadeus podem emitir o EMD CDET elas mesmas; as agências de viagens 
que usam outros GDSs, devem contatar a central de grupos Air France – KLM. 
- O estoque de bilhetes determina o EMD e a política (057 para Air France, 074 para KLM) 

 

 

 Para grupos com contrato assinado e não emitidos 

- Nenhum EMD CDET será emitido. Os bilhetes de grupo não devem ser emitidos com o único 

propósito de trocá-los por um EMD CDET. Caso o cliente tenha direito a um EMD (se houver 

bilhete), a AFKL apenas dispensará as penalidades de cancelamento (no Tigre). Nenhum ADM 

será emitido. 

 

 

 Voos cancelados (não operacionais): 
- A matriz padrão de remarcação da AFKL se aplica no caso de voos cancelados / atrasados. 
- A viagem em vão se aplica quando os clientes optam por retornar ao seu ponto de origem 
a partir do ponto de trânsito. 
- Para bilhetes parcialmente usados: reembolso involuntário via processamento regular é 
preferível (sem emissão de EMD CDET) 
 
 

Para grupos não emitidos: 
- As penalidades de cancelamento são dispensadas. 
 


