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Viaje com Confiança 
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 mudanças rápidas por conta do COVID19, recentemente lançamos nossa política “Viaje com 

Confiança” para proporcionar mais flexibilidade aos passageiros. A política “Viaje Com Confiança” (número de referência 1052) é 

nossa versão mais atualizada e que 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 de Diretrizes para 

Passageiros” (número de referência 1059) é parte integrante desta política. 

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

 

 

 

 

 

Opção 1: Alteração de rota/data 

Aplicabilidade Remarcar para uma data alternativa com a mesma rota, origem e destino. 

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. 

 As alterações devem ser finalizadas em até 3 dias antes da data de partida do primeiro 

segmento não-utilizado; 

 Remarcar na RBD apropriada na mesma cabine de serviço; 

 Todas as condições tarifárias devem ser seguidas da mesma forma que em casos de 

alterações voluntárias;  

 Novas datas de viagem devem estar dentro do período de validade do bilhete e da tarifa e 

não devem prevalecer sobre as condições da base tarifária; 

 Qualquer alteração além da base tarifária (por exemplo, RBD mais alto, sazonalidade, dia 

da semana, estadia mínima ou máxima, re-itineração etc.) estão sujeitas a cobrança de 

valores de diferença de tarifa, impostos, taxas, encargos e sobretaxas;  

 Multas de remarcação não serão cobradas; 

 Pode ser feita a alteração de porções de partida ou chegada não-utilizadas em uma 

transação para que seja feita a equivalência de tempo de estadia. Qualquer valor residual 

não será reembolsável. 

Aplicabilidade do “Viaje Com Confiança” (número de referência 1052) 

Bilhete e data de viagem 
Bilhetes emitidos em/antes de 27 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). 

Por favor, veja detalhes nas páginas seguintes. 
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Instruções 

Método 1 

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

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. 

 

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 dentro de 1 ano a partir de sua data de 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. 

https://qatarairways.zendesk.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. 

 

https://qatarairways.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000137938
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Perguntas Frequentes (FAQ) 

O que a política cobre? 

A “Viaje com Confiança” cobre todas as reservas novas e já existentes na QR 

e em outra companhia aérea (voos compartilhados ou interline) voos 

reservados em todas as tarifas QR adquiridas diretamente com a QR ou 

com Agentes de Viagem. 

Qual período de viagem é coberto pela política? 

Qualquer bilhete que tenha uma porção não-utilizada com reserva para 

viagem em/antes de 30 de setembro de 2020. 

Por exemplo, um bilhete emitido em 30 de janeiro de 2020 para viagem em 

31 de maio de 2020 pode ser alterado sem custo. No entanto, um bilhete 

emitido em 30 de janeiro de 2020 para viagem em 1º de novembro não está 

contemplado. 

A política “Viaje com Confiança” pode ser aplicada 

a bilhetes que estejam fora da janela definida? 

Bilhetes emitidos fora das datas contempladas pela política “Viaje com 

Confiança” estão sujeitos às regras de suas respectivas tarifas. 

Quando as alterações de reserva podem ser 
efetuadas? 

Alterações são permitidas até 3 dias antes da data de viagem. A nova data 

deve estar dentro da validade do bilhete e todas as condições da tarifa do 

bilhete apresentado para troca/reemissão devem ser respeitadas. 

Se os segmentos forem cancelados dentro dos 3 

dias que antecedem a viagem, podemos oferecer 

opções de acordo com essa política? 

Não. As condições de remarcação/re-itineração/reembolso que se aplicam 

às bases tarifárias dos bilhetes emitidos devem ser aplicadas de modo 

voluntário. 

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 serão impactadas as tarifas privadas? 

A política se aplica a todas as tarifas, incluindo as privadas. Para passageiros 

viajando como parte de um grupo, por favor, entre em contato com seu 

representante de vendas local. 

O que acontece se a tarifa original reservada não 

estiver disponível no ato da reemissão do bilhete? 

Será aplicada diferença de tarifa se o novo itinerário não estiver reservado 

conforme a base tarifária do bilhete original. A alteração de tarifa, 

impostos, taxas, encargos e sobretaxas serão cobradas do passageiro. 

Qualquer valor residual (se houver) não será reembolsável. 

Como os serviços complementares serão 
gerenciados? 

Se você reservou serviços complementares via GDS, terá que reservar 

novamente e associar o EMD ao novo itinerário. EMDs com status em aberto 

são válidos por até 12 meses a partir de sua data de emissão. Se você 

reservou serviços complementares via escritório de vendas da QR, por favor, 

entre em contato com seu representante de vendas QR local. 

Como as trocas serão feitas? 
Por favor, siga as instruções disponibilizadas na “Opção 2”: 

“Troca por Voucher”. 

O voucher deverá ser utilizado em uma transação, 

independentemente do valor do bilhete? 

Os EMDs podem ser divididos para compras de vários bilhetes QR e/ou 

serviços complementares para o mesmo passageiro. Todavia, qualquer valor 

não-utilizado não é 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. 
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Se um passageiro quiser o reembolso da porção 

não-utilizada do bilhete na mesma forma 

utilizada em seu pagamento, essa política se 

aplica? 

 

Não. Por favor, siga as regras da base tarifária para reembolsos 
voluntários. 

 

 

 


