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Diretrizes para Passageiros 
Atualizado em 25 de março de 2020 

A segurança e o bem estar de nossos passageiros é de suma importância para a Qatar Airways. Estamos nessa juntos e para 

ajudar você durante essa situação de rápidas mudanças por conta do COVID19, recentemente lançamos uma série de 

políticas para dispor de mais flexibilidade aos passageiros. Para garantir a você e sua equipe clareza e transparência, a política 

de “Diretrizes para Passageiros” (número de referência 1059) é nossa versão mais atualizada e ela invalida todas as anteriores. 

Este documento será atualizado com as informações mais recentes, compartilhado regularmente e será disponibilizado no 

website da Qatar Airways. Nossa política “Viaje Com Confiança” (número de referência 1052) é um complemento a esta 

política. 

A tabela abaixo ilustra os cenários contemplados nesta política, os períodos de aplicabilidade e opções disponíveis. 

 

 

Aplicabilidade das Diretrizes para Passageiros (número de referência 1059) 

Itinerários afetados por 

• Fechamento de aeroportos - listados no Apêndice 1; 

• Restrições de viagem ou banimento de viagem imposto por autoridades - listados no 

Apêndice 2; 

• Cancelamentos de voos; 

• Alterações de horários; 

• Alterações e/ou cancelamentos de cruzeiros; 

• Alterações e/ou cancelamentos de eventos especiais; 

• Qualquer produto relacionado a stopover em Doha; 

• Qualquer cancelamento de hotel de STPC no Aeroporto Internacional Hamad (DOH). 

Bilhete e data de viagem 
Bilhetes emitidos em/antes de 30 de setembro de 2020 para viagem em/antes de 30 de 

setembro de 2020 

Opções disponíveis 

Temos a satisfação de oferecer três opções aos clientes afetados. 

• Alterar data de viagem ou rota de viagem; 

• Trocar o bilhete por um voucher no valor do bilhete original + receber um adicional de 10% 

(da tarifa e das taxas YQ/YR); 

• Reembolso. 

Por favor, veja detalhes nas páginas seguintes. 
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Opção 1: Alteração de Data/Rota: 

Aplicabilidade 

• Remarcar para uma data alternativa com a mesma rota, origem e destino; 

• Remarcar com uma rota alternativa. 

Diretrizes 

Diretrizes principais 

Alteração de bilhetes não-utilizados: 

• Por favor, use o valor não-utilizado dentro de 1 ano a partir da data de emissão do bilhete 

original ou dentro do período máximo de permanência da tarifa, o que ocorrer mais tarde. 

Alteração de bilhetes parcialmente utilizados: 

• Por favor, usar o valor não-utilizado do bilhete dentro de 1 ano a partir da data de emissão do 

bilhete original ou dentro do período máximo de permanência da tarifa, o que ocorrer mais 

tarde. 

Alteração de viagem em/antes de 30 de setembro de 2020: 

• Remarcar na RBD mais baixa na mesma cabine de serviço; 

• Isentar de pagamentos de tarifas, impostos, taxas, sobretaxas, taxas de remarcação, taxas de 

serviço. 

Alteração de viagens em/após 1º de outubro de 2020: 

• Refazer a cotação e receber os valores de diferença de tarifas, impostos, taxas, sobretaxas, 

taxas de remarcação, taxas de serviço; 

• Isentar de pagamentos de multas de remarcação, taxas de serviço. 

Alteração da viagem de volta datada em/antes de 30 de setembro de 2020 e de ida em/após 1º de 

outubro de 2020: 

• Remarcar na RBD mais baixa na mesma cabine de serviço; 

• Isentar de pagamentos de tarifas, impostos, taxas, encargos, sobretaxas, taxas de remarcação, 

taxas de serviço. 

Ao remarcar utilizando voos operados pela Qatar Airways (QR): 

• A alteração de partida ou chegada não-utilizadas pode ser feita com uma transação para que 

seja feita a equivalência de tempo de estadia; 

• Qualquer valor residual não será reembolsável. 

Ao remarcar utilizando voos operados pela Qatar Airways (QR): 

• A alteração deve ser no mesmo país como ponto original de embarque e/ou desembarque; 

• Ou, no caso de viagem internacional, dentro de um raio de 800 quilômetros (500 milhas) a 

partir do ponto de embarque ou desembarque; 

• O cliente deve ser informado de que a Qatar Airways não será responsável por arcar com os 

custos decorrentes dessa alteração de/para ponto re-itinerado. 

Ao remarcar utilizando voos operados por outras companhias aéreas: 

• Deve ser combinado com um voo operado pela QR (não pode ser exclusivamente operado por 

OAL); 

• Por favor, entrem em contato com seu representante local de vendas da QR para realizar 

mudanças que envolvam a OAL. 

Instruções 

Método 1 

• O texto "INVOL COVID TWC COMM1052V1.4” deve ser colocado no início do campo de 

comentários; 

• O texto “ SKCHG” deve ser usado no início dos campo de comentários de endosso/restrições, 

juntamente com o “S” indicador de voo cancelado ou outras alterações de programação no 

início da construção da tarifa. 

Método 2 

•     Para voos operados por outras companhias aéreas e outros questionamentos, por favor, 

entrem em contato com seu representante local de vendas da QR. 
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Opção 2: Troca por Voucher 

Aplicabilidade • Passageiros que desejem obter um voucher de crédito para uso futuro 

Diretrizes 

Diretrizes principais 

• A QR emitirá um único EMD contra o valor não-utilizado do bilhete e complementará com um 

valor adicional de 10% 

• O EMD deve ser utilizado para transporte futuro dentro de 1 ano a partir da data de sua 

emissão 

• Aplica-se a tarifas reembolsáveis e não reembolsáveis (bilhetes) 

• Multas de reembolso não serão cobradas 

• As taxas não-reembolsáveis não utilizadas permanecem não-reembolsáveis e não-permutáveis 

Instruções para requerer EMD em/após 26 de março de 2020 

Método 1 

• Por favor, faça sua solicitação utilizando nosso formulário online. No momento, estamos com 

um volume alto de solicitações, então o processamento pode levar mais tempo do que o 

normal. Tenha a certeza de que atenderemos a cada uma delas o mais rápido possível; 

http://support.qatarairwavs.com/hc/en- 

us/requests/new?ticket form id=360000137938 

• Por favor, inclua seu código de reserva (PNR), nome da agência, e-mail da agência, IATA, nome 

do passageiro e e-mail do passageiro; 

• A QR emitirá automaticamente um único EMD contra o valor não-utilizado do bilhete e 

complementará com um valor adicional de 10%. 

Instruções para EMDs emitidos e/após 1º de março de 2020 e em/antes 25 de março de 2020 

Método 1 

• Queremos que os passageiros se beneficiem dessa nova política. Por isso, a partir de 1º de maio 

de 2020, a Qatar Airways irá, proativamente, reenviar novos vouchers (EMDs) com o adicional 

de 10% aos passageiros que já possuem vouchers emitidos em/após 1º de março de 2020 e 

em/antes de 26 de março de 2020. 

Método 2 

(em desenvolvimento) 

• Também estamos desenvolvendo um novo formulário online para lidar com essas solicitações 

e informaremos os detalhes o mais rápido possível; 

• Por favor, não faça solicitações como essa através de qualquer outro formulário online, pois a 

Qatar Airways não conseguirá processá-las. 

 

http://support.qatarairways.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000137938
http://support.qatarairways.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000137938
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Opção 3: Reembolsos 

Aplicabilidade • Passageiros que preferem receber reembolso integral 

Diretrizes 

Diretrizes principais 

• Reembolso de valor não-utilizado na mesma modalidade de pagamento 

• Multas de reembolso não serão cobradas 

• Aplica-se a tarifas reembolsáveis e não reembolsáveis (bilhetes) 

• As taxas não-reembolsáveis não utilizadas permanecem não-reembolsáveis e não-permutáveis 

Instruções 

Método 1 

• Calcular o valor não-utilizado com base no NUC, taxas, impostos, encargos e sobretaxas. Veja 

abaixo um exemplo de cálculo: 

LON QR X/DOH QR SYZ 461.47 QR X/DOH QR SYZ 561.47NUC1022.94 

No exemplo acima, a porção de ida foi utilizada e a de volta permanece inutilizada. O 

NUC de 561.47 da volta pode ser reembolsado na mesma modalidade de pagamento em 

que foi comprado. 

• Aplica-se a tarifas reembolsáveis e não reembolsáveis (bilhetes) 

• Multas de reembolso não serão cobradas 

• Multas de no-show não serão cobradas 

• Para cenários de troca mais complexos, viagens paralelas, combinações end-to-end, utilização 

parcial, por favor, entrar em contato com o representante de vendas local da Qatar Airways. 
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Perguntas Frequentes (FAQ) 

As Diretrizes para Passageiros se aplicam à política 

“Viaje com Confiança”? 

A política “Viaje com Confiança” é independente da política de Diretrizes 

para Passageiros. 

As Diretrizes para Passageiros se aplicam a todos 

os clientes afetados? 

Todos os clientes afetados, inclusive agências de viagem parceiras e 

clientes corporativos podem se beneficiar das Diretrizes para Passageiros. 

 

Quantas remarcações e/ou alterações são 

permitidas? 

Alterações múltiplas são permitidas para tarifas que permitem e não 

permitem alterações, desde que sejam efetuadas por completo até dia 30 

de setembro de 2020. 

 
As diferenças de tarifa e cobranças não serão 

cobradas se a viagem de ida for antes de 30 de 

junho, mas a de volta for antes de 1º de julho? 

 

Contanto que o primeiro segmento do itinerário revisado aconteça em ou 

antes de 30 de setembro de 2020, qualquer diferença de tarifa (na mesma 

cabine de serviço) e taxas, impostos, encargos e sobretaxas não serão 

cobrados. 

O voucher deverá ser utilizado em uma transação, 

independentemente do valor do bilhete? 

Os EMDs podem ser divididos para compras de vários bilhetes para o 

mesmo passageiro. Todavia, qualquer valor não-utilizado não será 

reembolsável. O EMD dividido terá a validade de 1 ano a partir da data de 

emissão do EMD original. 

O que está incluído no valor adicional de 10% do 

voucher? 

Para passageiros que optem pelo voucher (EMD), a Qatar Airways irá 

oferecer o valor adicional de 10% com base na tarifa não-utilizada, 

sobretaxas não-utilizadas e taxas YQ/YR não-utilizadas do bilhete original. 

 

O reembolso de valor não-utilizado é permitido? 

O reembolso de valor não-utilizado é permitido e o reembolso de taxas 

pode deixar de ser cobrado. Por favor, verifique  a “Opção 3: Reembolsos” 

dessa política. 

Os reembolsos de taxas de alteração e/ou no-

show são permitidos? 

Se o EMD estiver totalmente não-utilizado, o valor 100 não-utilizado 

permanece reembolsável. No entanto, os 10% adicionais dado como 

complemento pela Qatar Airways será perdido. Se o EMD estiver 

parcialmente utilizado, o valor permanece não-reembolsável; contudo, ele 

pode ser utilizado na compra de outros serviços da QR, incluindo bilhetes. 

São permitidos os reembolsos de diferença de 

tarifa no caso de downgrade? 

Se for necessário downgrade (por exemplo, de J para Y), o reembolso da 

diferença de tarifa é permitido na mesma modalidade de pagamento 

utilizada na compra do bilhete original. 

É possível o upgrade para outras classes de 

serviço? 

Os upgrades são permitidos desde que sejam pagas as diferenças de 

tarifa, taxas, impostos, encargos e sobretaxas aplicáveis e que as 

condições da base tarifária os permitam. Nesse caso, não serão cobradas 

taxas de alteração e de no-show. 

Os serviços complementares são contemplados 

pelas Diretrizes para Passageiros? 

 

Os EMDs de serviços complementares já adquiridos podem ser trocados 

por TRNS “Bom para Transporte Futuro”, contanto que estejam 

associados a voos afetados. A loja de passagens está disponível para 

quaisquer perguntas e para ajuda/suporte. 

Multas de no-show serão cobradas? 
Condições e multas de remarcação ou trocas relacionadas a no-show não 

serão cobradas. 

São permitidas alterações de nome? Alterações de nome não são permitidas. 

As Diretrizes para Passageiros contemplam as 

reservas de grupos? 

As Diretrizes para Passageiros contemplam as reservas de grupos. Por 

favor, entrem em contato com seu representante local de vendas que terá 

o prazer de ajudá-lo com tais reservas. 
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Todos os estoques de bilhete estão contemplados 

por essa política? 

Somente aqueles emitidos no estoque/validador da QR (157) estão 

contemplados nessa política. Bilhetes emitidos em estoque/validador de 

outras companhias aéreas, bem como em estoque/validador STA (000) 

não estão contemplados. 

Como os produtos relacionados a Stopover serão 

gerenciados? 

Para reservas de Stopover efetuadas através da Discover Qatar (DQ), por 

favor, entre em contato com um representante da DQ. Caso a reserva 

necessite de atenção imediata, por favor, entre em contato com o QRH. 

Os passageiros ainda conseguem voar via Doha 

por conta da situação com o COVID-19? 

Passageiros com bilhetes com conexão em DOH serão aceitos para 

viagem e a malha aérea global da Qatar Airways continuará suas 

operações de trânsito de passageiros normalmente, sujeitos a quaisquer 

restrições de admissão em seus destinos finais. 

Como os EMDs emitidos antes da vigência dessa 

política serão administrados? 

Qualquer EMD emitidos e/após 1º de março de 2020 e em/antes 25 de 

março de 2020 terão as seguintes alternativas: 

1. A partir de 1º de maio de 2020, a Qatar Airways irá, proativamente, 

reenviar novos vouchers (EMDs) com o valor adicional de 10% 

2. Solicitar um reembolso 

Se o EMD estiver parcialmente utilizado, o valor permanece não-

reembolsável; contudo, ele pode ser utilizado na compra de outros 

serviços da QR. 

Como um EMD (voucher de viagem) emitido pela 

QR pode ser utilizado? 

Os EMDs emitidos pela QR podem ser trocados em qualquer escritório da 

QR. Passageiros ou Agentes parceiros podem entrar em contato com o 

escritório da QR ou com o representante de vendas para esse tipo de 

solicitação. 

Caso seja necessária solicitação de reembolso de EMD, ele deve ser 

efetuado através do BSP link, em 100% do valor do bilhete. 
 



Política Comercial: Diretrizes para Passageiros (número de referência: 1059 vl.4) 25 de março de 2020 

 

 

 

Apêndice 1 - Aeroportos fechados (atualizado em 23 de março de 2020) 

Argélia ALG 

Azerbaijão GYD 

Bangladesh DAC 

Djibuti JIB 

Iraque EBL, BGW, ISU, BSR 

Itália MXP, VCE, PSA 

Índia 
AMD, ATQ, BOM, BLR, CCU, CCJ, COK, DEL, HYD, 

GOI, TRV, NAG 

Jordânia AMM 

Quênia NBO 

Kuwait KWI 

Líbano BEY 

Macedônia SKP 

Malta MLA 

Marrocos CMN, RAK, RBA 

Namíbia WDH 

Paquistão LYP, MUX, SKT, PEW 

Filipinas DVO 

Polônia WAW 

Portugal LIS 

Ruanda KGL 

Sérvia BEG 

Tunísia TUN 

Ucrânia KBP 
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Apêndice 2 - Países com restrições de viagem (atualizado em 22 de março de 2020) 

(Para informações mais detalhadas, por favor, consulte a documentação de orientação fornecida pelas autoridades 

governamentais) 
Azerbaijão Hong Kong Qatar 

Armênia Iraque Romênia 

Argentina Irã Rússia 

Austrália Índia Ruanda 

Áustria Indonésia Arábia Saudita 

Bangladesh Itália Sérvia 

Bélgica Japão Seicheles 

Butão Jordânia Singapura 

Bósnia-Herzegovina Cazaquistão República da Eslováquia 

Brasil Quênia Eslovênia 

Bulgária Kuwait Somália 

Camboja Líbano Coréia do Sul 

Canadá Macedônia Sri Lanka 

Croácia Malásia Suécia 

Chipre Maldivas Suíça 

República Tcheca Marrocos Taiwan 

Dinamarca Moçambique Tanzânia 

Djibuti Myanmar Tailândia 

Equador Namíbia Tunísia 

Etiópia Nepal Turquia 

Egito Holanda Uganda 

França Nova Zelândia Ucrânia 

Geórgia Noruega Reino Unido 

Alemanha Omã Estados Unidos da América 

Grécia Paquistão Vietnã 

Hungria Filipinas 

 

 


