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POLÍTICA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS (COVID-19)  
VERSÃO#9 - 08 de ABRIL de 2020 

 
PASSAGEIROS EM POSSE DE BILHETE ALITALIA (055) 

 
ATENÇÃO! Essa versão da política de reproteção anula todas as anteriores. 

Passageiros que, por motivo de força maior, não conseguiram contato com nossa Central de Atendimento (Call Center) para 
cancelamento da reserva (NOSHOW), também serão contemplados nesta política. 

=========================================================================================================  
 
1. POLÍTICA DE REPROTEÇÃO PARA VOOS NÃO CANCELADOS – REEMISSÃO (troca de data, mesmo destino que o bilhete original)  
 
Passageiros com bilhetes Alitalia com as seguintes características: 

 Emitidos no Brasil; 

 Emitidos até 31 de dezembro de 2020; 

 Qualquer destino; 

 Data de viagem original a partir de 23 de fevereiro 2020 até 31 de dezembro de 2020  
 
têm direito a uma das opções abaixo informadas: 
  
Opção 1#: Reemissão sem penalidade  

para o mesmo destino na mesma classe de reserva que o bilhete original ou na primeira classe imediatamente superior disponível 
(sem a necessidade de cobrança de diferença tarifária), desde que na mesma cabine. E com nova data da viagem (data de 
embarque) até 31 de dezembro de 2020. A reemissão do bilhete deve ser feita até 31 de dezembro de 2020. 

 
Em caso de bilhetes comercializados pela AZ e operados por outras companhias:  
- reemissão sem penalidade exclusivamente na mesma classe de reserva que o bilhete original e na mesma cabine.  
 
Reemissões sem penalidade poderão ser feitas pelo Call Center Alitalia ou diretamente na agência de viagem emissora do bilhete 
original. Endosso obrigatório: SKCHE COVID-19 BRA  
 
 
Opção #2: Voucher de Crédito (TCV)  
no mesmo valor do bilhete adquirido ou de valor proporcional para bilhetes já parcialmente utilizados. Esse voucher será válido 
somente para a aquisição de outros bilhetes para qualquer destino operado pela Alitalia. Deverá ser utilizado para uma nova 
viagem com embarque no período de 01 (um) ano a partir da data do primeiro voo do bilhete original. O valor do voucher não 
poderá ser convertido em moeda e não poderá ser reembolsado. Todas as emissões de Voucher de Crédito (TCV) deverão ser 
feitas através da Central de Atendimento da Alitalia (Call Center).  
 
Caso o passageiro opte pelo Voucher de Crédito (TCV), o agente deverá enviar uma solicitação de emissão ao seguinte endereço 
de email: richiestaTCV@alitalia.com. A solicitação deverá ser feita conforme formato indicado no final deste documento. 
 
 
Opção #3: Reembolso 
caso passageiro não aceite as opções acima, poderá solicitar reembolso de acordo com a regra tarifária. O estorno do valor pago 
poderá ser feito em até 12 meses, contados a partir da data da solicitação. 
 
 
Nota: Para todas as outras condições, serão aplicadas as regras tarifárias do bilhete original adquirido.  
 
 
 
 

mailto:richiestaTCV@alitalia.com


RocRvm Pag. 2  

2. POLÍTICA DE REPROTEÇÃO – VOOS CANCELADOS 
 
Passageiros com bilhetes Alitalia cujo voo tenha sido cancelado, poderão solicitar até 31 de dezembro de 2020, uma das seguintes 
opções: 
 
Opção #1: Reemissão sem penalidade  

para o mesmo destino na mesma classe de reserva que o bilhete original ou na primeira classe imediatamente superior disponível 
(sem a necessidade de cobrança de diferença tarifária), desde que na mesma cabine. E com nova data da viagem (data de 
embarque) até 31 de dezembro de 2020. A reemissão do bilhete deve ser feita até 31 de dezembro de 2020. 

 
Em caso de bilhetes comercializados pela AZ e operados por outras companhias:  
- reemissão sem penalidade exclusivamente na mesma classe de reserva que o bilhete original e na mesma cabine.  

 
Reemissões sem penalidade poderão ser feitas pelo Call Center Alitalia ou diretamente na agência de viagem emissora do bilhete 
original. Endosso obrigatório: SKCHE COVID-19 BRA  

 
 
Opção #2: Voucher de Crédito (TCV)  
no mesmo valor do bilhete adquirido ou de valor proporcional para bilhetes já parcialmente utilizados, com um bônus de valor 
fixo conforme tabela abaixo: 
 

Bônus para voos cancelados (Convertidos em reais)  

VOOS DOMÉSTICOS (ITÁLIA) (DOM)  €15,00 

VOOS INTERNACIONAIS (EUROPA) (INZ)  €15,00  

VOOS INTERCONTINENTAIS (INC)  €60,00  

 
Esse voucher será válido somente para a aquisição de outros bilhetes para qualquer destino operado pela Alitalia. Deverá ser 
utilizado para uma nova viagem com embarque no período de 01 (um) ano a partir da data do primeiro voo do bilhete original. O 
valor do voucher não poderá ser convertido em moeda e não poderá ser reembolsado. Todas as emissões de Voucher de Crédito 
(TCV) deverão ser feitas através da Central de Atendimento da Alitalia (Call Center).  
 
Caso o passageiro opte pelo Voucher de Crédito (TCV), o agente deverá enviar uma solicitação de emissão ao seguinte endereço 
de email: richiestaTCV2@alitalia.com. A solicitação deverá ser feita conforme formato indicado no final deste documento. 
 
 
Opção #3: Reembolso 
caso o passageiro não aceite as opções acima, poderá solicitar reembolso integral. Reembolsos deverão ser solicitados através do 
BSPlink conforme a seguir: FULL RFND DUE TO XXLD XXXXX/XXXXX XXXXXX (exemplo: FULL RFND DUE TO XXLD AZ675/12MAR 
GRUFCO). O estorno do valor pago poderá ser feito em até 12 meses, contados a partir da data da solicitação. 
 
 
INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE VOUCHER DE CRÉDITO (TCV) 
 
Favor preencher o texto abaixo, copiá-lo e colá-lo na solicitação do Voucher de Crédito (TCV). Lembre-se que a solicitação deve 
ser em inglês. No campo subject ou assunto, insira a seguinte frase: TCV VOUCHER REQUEST *PNR* (insira o pnr AZ). 
 

Dear Alitalia, 
 I would like to request a TCV voucher according to the information below: 
 
 Passenger’s Name: 
 Ticket number: 
 AZ PNR: 
 Agency’s email: 
 Passenger’s email: 
 Original date of departure 
 
 Thank you and best regards, 
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